
अनन्तदययनसंस्कृतथन्थावषिः । 

मन्थाङ्कः ७८. 

आश्वखायनगृद्यसू्ं 
श्नीहरदत्ताचार्यमिश्रविरचितया अनाविलाख्यया 

वृत्या समेतं 

संस्छतगन्थप्रकाशनकायौध्यक्षेण 
रुण्डनपुरस्थसजकीयिष्याखण्डीयविद्यसेवकसमाजपूज्यसभ्यपदभाजा 

महामहोपाध्यायेन 
त. गणपतिदाख्िणा 

संशोधितम् । 

तव॒ ~ 
अनन्तजयने ६ 

मदाभद्दिमस्रीखलकरामवमेङ्लदोग्वरमटराजदासनेन 
॥ राजङीयसुद्रणयन्नाल्ये तदध्यक्षेण 

सुद्रपित्वां प्रकारित्तम् 1 

फोरम्बाच्दा १०९९, केस्ताटदा १९२३. 



एर 7८. 

। वर 19 पा€ एध -&11517त त ष 
पवणो तिर 8 चछ दुष्टया 0 पल [फा + ` 

7८ ध्वा्ग) ५ पल "भ०कः 75 [२56 छ प्र णाकप्दृषद्व तिल 
एष्व फाल १४८ पष्ठ बाप्ठडतः १०९ परिणा भजः 

(क) 11८ ल ऋपा ९ [गजा धान वस्या पात 0) 
= 9 धा ष्प् रवृत प पत इस्व्मात् कतकम् ९ 

€ एदु 1० 12, उपशाय किप््यप्तत्, 
1 " रतपदाप्पपकाः) एषम, 

(ख) 10. , ष्णा (16 40करग्३ कलृका्ाण % 27 ततरा 
उद्धे, कपरफतपर वक्षया, धष ्द्ला प्रा 

~ वर्ल]]१. र = पि 

- (ग) 0. 70.  एलगाद्वाण््च 0 अप हततव ऋ[नहपतृा) 
य्या प्रसव वो, वापुाहरस्लफं वप्ता, 

(घ) 79. ° , एलग्कुण्छ ० क, तपपृप्वरपोष्पापुप 
अवद, वृषप्पपत्य, 

(ड) 700. 09. - (लगा) 0 प. 0 १२॥ [क्ातृतन्ग 
रिपवपपरत् क छणातठदुतलह दक्र दिलपत्तातातत्ाःि 

11 111८-९ पाताप्न्छ ति पाठ त] तपतु नोपल दसल्मृै कल 
॥ > घ एटा |< 1 १.11 शप्ता ०" 

पापः #्त् तलि 1 ऋसा कत्ल णिव ग द्द 
पद्मात् प. फप्फाक्ष्त् उष चट ऋाणल्लस [वोटर फरपणु 3 ला 
न0, 111 14९0 ० ध एल्व्तणद् त कट रवतत कट पाष्यजनाा ण 

„ ~प पतातत कयत् [दतकातूव्छ चर पलो क्र तषट पिद्लकृष्ठयठाा, छण 
0 हणणर पपात् वह्वापेतत्ति क्यपठ् न वप्दवमाज, प्र6 [एला 
एतन [ननर७ भूषा [१.८ ववज चत् तिकाुकतन कित 10 
९110 [148 10६ नुग स्त् प्राञ एप ठट आन्तर वा । ऋलप{0प ठ 1४" 
1 [3 वणाद वप् पण 10 [षठ एला 1 9 गा. ` वषट 
८5९ कात् [ल्पत क्त तृर्प्प्लेलः जत ण प्रकत ११ (णत् 
171 व १०८८३ पेट.) [रकतृदफकाुतं 8 (एकाफापलाक्ान छाप धाए [त 
ए, तत्सत 9 एप जा पीठ उवप [वपा तिष्व 
सत् इतपाञतरतफद्क् 5 0 कल्पयत चषमण्की्षा प्राट् यान 
शोर; तपत् विण दऽ प इल्लर [1६० प्राव क्तव) ६१८ ५८८१0८ 
छ पृ यदप्स 15 ० कष्य कृदत्छा चः तषट छपताठाः ज घाः 
द्ववपदं कात् छकटप 18. त 

प्रक्तुता वडवानल प धट ए वत्पकवदात (द्पताप्ा 
छनकहत इल केण. 1) भद]. श्य वर्वटश्व 14 5 प्ट 
त्पत्ते त कद्रिवोप्षप्लादाुत मप्र {1९ पून एपापनृत्- 
का, 45 81216 77 षा द्षप्तृष्तरुलः ४०५ पाट पग) 15 उतत ४) 
पाट 1 उन व्ल 4. 1. पुष्पक वृप्ठप्व 79 16 न्यत् [८ 
एणाः कना पात्ति तव इवपफस्वृररे कठ सपक ज धल 
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फपप्ापपत्यततं (त कष्ल्याय द्न प 5 2६, 6) ८1९ वुल 
तात व्यात् रकि दर दत्णमष् एप ०९ 1७६ परालया्ण वषय 
वपत छ धन एततुरपतापु पत. 1 इवमाद्त्तद ष् ऋ्ाठकप्रण छह 
एस्तेताप्ापुसते पपत ३७ पा ०८ कट्न]67 २०५ [ाफृ^मतपाौ, ५ णाः 
17 प्रो छप्पफरसपटयो ]त्तलस्तपे८ 88 कट पाकस्य 1९ कूठपात् 
110६ [तप९ नात् 6 प्रोलाद्तूजा 7८ त काह कपाद्क१ पप; पणत् 

` पिक) पाड वकृदप्ड 0व तिपत ¶कपा नास्ते [ह्ला पादा) 
मैपपापय९, १. गनानवूटरस 06 111 पजर ४७ 16 वपापव्लु व्ल 
ए 31 [> फक 7) ईवस्य 109६, (0ाएनठततुषटु ८५ 1179 4. 7, 
1६ प्रपतन ^ [0०्र्णः ६0 ससप्तादत्८९१,) पीला 1113 १8६6८ [ति~ ४४ 
#116 ते५०५ ण पी 19111 व्लापता$ ^, 1), 

गपपरपषपप्र), म ५ 

7६ चणक 1925. 4 ¶. 6७4 ^ 47 8 गाप, 
स 

नै 



६१4 ॥ ^ 
1 ॐ तिवेटना भ्रः 

४ 4 ना + ग 
~ ५) 6 

गृहयमिदम् आश्वलायनीयम् अनाविलासमाख्यया हरदचाचार्- 
मिश्रप्रभीतया वत्या समेत प्रकाइयते 1 ह 

अस्य संशोधनाधारमूता माद्ास्तव्देते-- 
क. आश्वलायनगम् (अनाविलेपेतं दवितीयाध्यायतृतीयखण्डे- 

कदेशान्ते भ्रीयुतसुत्रहमण्यनम्बूरि्ामिकम् 2, 
ख, तथा (जरीयुतनारायणभद्टतिरिसम्बनि). 

ग्, तथा (ज्रीयुतशङ्भरभहतिरिसम्बन्धि). 
घ्, तथा (्रीबुतयज्ञुव्रहमण्यशौतिसम्बन्पि). 
ड. तथा (श्रीयुत(तुप्पन्)दरिदासनम्बूरिसिम्बन्धि). 

एु ष.यज्ञो द्रमिलग्रन्धारिपिः, अन्ये केरटीयठिपयः। सर्वं एते 
ताटपत्रासकाः युद्धमायाः । 

वपपूगात् प्राक् कठिफातासंसछृतप्रन्यावरौ परकाक्िताया गाग्य- 
नारायणविरचिताया वृत्ते. सकाशादियं दति. सूतविमागतः खण्डविमा- 

- गतोऽैवभैनतश्च बहुत्र मियते । एनां पृ्तिमनवसरता चासरता. च 
गाग्धैनारायणेन न पर्ील्तिपा नूनम् । विवरणवाक्यरुणसम्प्ागेन 
पुनरियं माप््रनथवद्वभासते | यासा दर्दततपणीता काशिकाट्ते- 
व्यीत्या पदमञ्जरी या गौतमधरमसूतृततिमिंताक्षरा या च श्रुतिच्क्ति- 
माल्या, तु परिद्दयमान तत्सवमावसुलम किमपि विलक्षणं प्रौढलम् ` 
अनापिछायाटुपलभ्यते । येन अनाविराकारोऽय दरद्ावार्यमिश्रः 

पद्मज्ञरीकारान्न भित इति क्यं कल्पयितुम् । _ 
दरद्ाचा्िस्तु मापवाचायंख वाहवृत्ती प्रमथिते दुरुपकरि 

(पतप) इतण ऽला८० 2० 1) स्मर्यते । पुरुपकार्क्ती च 
कृष्णलीरादुकसुनिः रैसताल्दीय नयोदशशतरवतींति पुरुपकारोपोद्ाते- 
अवोचाम । अतो दरदत्ताचायसलयोदशतान्दीपरकतनो वक्तव्य. । किव 
दुषैववृत्तौ (णतप $फशचाा 6९९७ म० 6) ननेन्द्रकेयगदिपु 



2 व 
॥१ 

सर्थमाणेषु दस्दत्तः पदमञ्रौ चाम कापि स्र्यते। यदित्तवात- 
किं पद्मन्ञरी वा महामाप्यतुल्यमहिमान दुधैटवृत्तिकार, भरणदेवो 
वयज्ञालदवद्यमसर्ष्यत् । तेन शरणदेवादवौचीनो ररदत्तं इलयपि 
शग्रयमूहितुम् । शरणद ११७२ सममैस्ताब्दतु्ये १०९५ तमे शा- 
कमहीपतिवस्परे स्थित । ततश्च ्षरणदेवापेक्षयावीचीनो हरदत्तः तै 
स्ताब्दीयद्रादशातरदेपे निपेशनमईैति । 

अनन्तद्ययनम्; 

११-१२८१०९८ , 

#1 

त. गंणपत्तिद्राखी. 



विषयाञुकमणी । 

प्रथमोऽध्यायः) 

{--२१. खण्डा । द्याङपकादुपारमन्हानि कमौणि । 

पुरः 
१. 
म. 

रे. 
४. 

५. 1 

१. 
१, 

२. 

१.. 

२ 

३. 
४. 

५. 
९. 

७, 

न 

प्रथमः खण्डः! 

विप. 

गृ्य्रतिननानम् । 
पाफयमप्रकार.। 
पफयनाना हुतपरुतादिभेद्ययम्। 
पकय्ाना यत्ुषश्निललम् । 
पाफयद्नपरदसा । 

द्वितीयः खण्डः। 

सायम्भरात सिद्धिम । 
भूतयक्तारयविदटणम् । 
पियत 1 

तीयः खण्ड; । 

वकषयमाणकाणां होमपरिधिः 1 

पिनाम्यामज्यस्योलवनम् । 

पतितेटश्रणम् , उतवनप्रजारसन्मन्वश । 

याव्यदेमेषु परिसतरणसय वरफलिकतम् । 

पयतरप्नाज्यमागयोर्खलिरततम् । 

प्रकयदेषु यणो वेरस्पफिल, भनयन्दपिविनशतगवपो- 
मणो निलद च) 

“ 

देवतामयो देतापदेय दभः । 

अनदेे देवतानिर्णय. । 
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सूत्रम्, विषयः. 

९. समानदेवव्येषु तुल्यकाठ्षु विरादीनां तन्वतेऽगरि प्रपा“ 

“ . नाहुतीनामतन्त्रता 1 
१०, पू्ोक्ताधेस्यं प्रामाण्यसिद्धये यक्ञगयोदादरणम् । 

.चतभेः खण्डः 1 
१. चौठादिकर्मरणा काठविधानम् । _ 
२. केषाश्निन्मते विवादस्य सार्वकाटिकस्वम् । 
३. आच्यरोमः । 
४. अम्मिव्यहितिभिन् शमविधानम् 1 
५ केपासिन्मते अएनामहुतीनां समुचयविधानम् । 
# „ अनादेकाहुतिविधानम् 
७, विवाहे °तमर्यैमा भवसी'त्यादिमन्ेण चतुध्यौ याहूते्वि- 

धानम् । 
<. प्रथमं ऊुलपरीक्षा । 

९. वरगुणः । 
१०. कन्याुणः 1 
११. लक्षणानां दुर्ञेयत्वम् 
१२. षत्राचाहतेरमिरिषण्डेः कन्यापरीक्षणम् । 

१३--२०. कन्यया एतिण्डानां अ्हणे प्रत्येकं फठकयनम् । 
२१. तब्राह्यविवाहः । 

्राह्योढाथां जातस्योभङुरपर्विशतिषुरपोचार्कलम् । 
२३. दैवविवाहः । 

देवोदायां जातस्येकविरतिपुस्षे्तारकलम् । 
२५. प्राजापयविवाहः 

भाजापत्योढायां जातस्य सपतदसघुरपोत्तारकत्वम् । 
>७. श्चापैविवाहः । 
२८, अप्ढिका जातस्य प्वद्रुरपोतारकत्वम् 1 



सूत्रम्, 

२९. 

२०. 

३ १ ॥ 

३२. 

३ 
विष्यः. 

गरान्धर्ैविचाहः । 
आसुरविवाहः । 

पैशाचविादः । 
राक्षसविवाहः 1 ५ 

पञ्चमः दण्डः | 

विवाहे नानाविधयनपदादिधरमणां ज्ञालातु्ठानम् । 
समानध्मप्रतित्ता 1 त 
पाणिग्रहणविधिः, कामनमिदेन पराणित्रहणप्रकारः 
भम्नयुदुम्भयोसिः परिणयनं जप । 
प्रिणयनमन्व्रः । 
दमातेहणम् । 
अदमारोदणमन्नः । 
वध्वा अन्नलदुपस्तीयं दर्टाजावापः । 
जमदग्नीनां निरवदानम् । 
अवत्तस्य हविःरेपस्य च प्रयभिमारणम् । 

सर्व्रावदापूपस्तरणमवदानं परत्यमिषारणं मेत्यवदानधरमः। 
लाजहोगप्रकारस्तम्मन्द्ाश । 
शपैपुेन तूष्णी चतुथदोमध्रकारः । 
केपाचिन्मते ठाजहोमात् परं परिणयनम् । 
अस्मिन् पक्षे उत्तगाहुव्योरसनिपातः । . 
समनन्तरमेव वध्वाः खिखयोविमोकः । 
उर्णासूतराम्यां केरपक्षयोबन्धनम् । , 
दाक्षेणपञ्षसत्रस्य शला सुशरामीणति सन्वय विमोकः 1 
उत्तरपक्षस्य भरेते युषवामीति मन््ेण प्रिमोकः } 
सषठपदी ! 
दम्पत्योः शिर्युदुम्भेनावसेकः । गृदान्तरगमने निवम 

विकेषुः 1 



सूत्रम्. 

२१. 

[+ ~ ् 

0 

१२. 

१४. 

|: 

< ^ ॐ < 

४ 
विष्यः । ध 

-दवारन्स्योदै्दान, दम्पत्योर्मन्ववदवाग्विसयेः । ̀ 

"पष्ठः खण्डः 1 

यानारोहणम् । 
नावारोहणम् । 
उदकादुत्तारणम् । 
वध्वारोदने जपः 
भियमाणस्य विवाहागेर्नयनम् । . 
श्ररासदेशबरक्षचतुप्पयेपु मन््रजपः। - 
प्रतिवसति मन्तरेगेक्षकगरेक्षणम् । 

मन्त्रेण गृप्रयेशः ॥ 
दग्पस्योरमेः पशवावर्गण्युप्ेशने म्रेदमो दधिपा्ने च 1" 
हतशषिष्स्याज्यस्य तेनैव मन्रेण हदयेऽन्यनै वा ! 
विवादात् प्रमृति व्रहमचर्थनियमः, गरपरवेदीनीयादूर्घ्यं ति 

रात्र द्वादशरात्रं सवत्सरं वा चारितमरसचयेस्य ऋपिक- 
स्पपुमजननेम् । 

सू्यीख्यमन््तचनायाचार्याय वधूयख्दानम् । 
ब्ादणेभ्योऽ्नदानम् 1 
स्वस्तिवाचनम् 

मामः पण्डः) 
विवादात् प्रभृति गृ्यामिपरिचरणम् । 
दुम्प्ोरन्यतरणानिगपीपे उदवाप्तमययोनियमनावस्था- 

नम्। ॥ 
अग्नेरुपदम पुनरजन्ुप्तिप्ररारः उपवासोपदेशध । 
तच्वाग्नेरग्निद्ानरविधानेन प्वहणम् । 
प्रज्वलनं दोमङाख्थ 1 
दोमाद्रव्यथनम् 1 



1 ४ 
सूत्रम्. विषयः. 

७. उक्तद्रव्याठमे द्रव्यान्तरपरग्रहणम् 
८. सायस््रातर्होमः । 

अद्मः खण्डः । 

१. पर्षणः स्थाटीपाकः। 
२. दररपृणमासयोः पूर्वस्यां रात्राबुपवासनियम. । 
३. -इष्मावर्हिपोः स॒न्रहनम् । 

„ देवताः । 

काम्यदेवताः । 
„ देवताभ्यः प्रयेकं चतुर्मुणिनिवापः 1 
„ निवपप्रकारस्तन्मन्यध । 
, निवपरमेण प्रोक्षणम् । 

धिप्वहननफठीकरणगक्षाठनपूर्व एृथकपत्ेएु श्रपणम् 1 
१०. एकस्मिन् पात्रे वा श्रपणम् । 

११. एथक्श्रपणे प्रफारकयनम् । 
१२. एकत्र श्रपणे प्रकारकथनम् । 

१३. भरतस्य दिप उद्रगुद्यासनं प्यापारानूयाजमापिषां ¶रि- 
धनम् इष्मदोमस्तन्मन्ध। 

१४. तृष्णीमावर्डधेमानन्तरमागनेयसौम्ययोगज्यमाययोरहौम- 
विषिः। 

१५. पूर्वोक्ताज्यमागगोर्दगषिपिः । 
१६. आज्यमागयेोये्चधुषरूपणम् , आज्यमागयोः शरथमसुत्त- 

रतः प्रथदू दक्षणतव् द्यम उपपक्तिफथनम् 4." 

१७. आआब्यभागयोरयधय प्रपानाहुतिषेम- । 

१८. प्रसयक्तरं वा प्रपानाहुरि्ौमः । 

१९. प्राम्सस्थमुदकेसस्यं वा दरिः 1 
२०. अमेरतसपूमते सीरि्सतदोमः । 
२१. चतुर्वत्तिनामयदानत्मः 1 

२२. पवापसिना जमदग्नीनामददायनक्मः। 

© ‰ => ०५, 

© & 
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कष 

वियप 

हविप उत्तरार्धत सौविष्कृतमेकमवदान, पत्चावततिनो दविर 

वदान, सर्वेपां द्िरभिधारणम् इलवदानसम्परत्िः । 

प्रधानावदान इव साविष्छृतेऽवदाने हविपां नं प्रयमिषा- 
रणम् । 

सौविष्टकृतस्य हविषो दमे मन्नोपदेशः । ̂ 
स्तीर्णे वर्हिपि प्रणीतापाचनिनयनम् 1 
पाकयज्ञेषु पूपात्रनिनयनस्यावभूथतव रूपणम् । 
उपदिष्टस्याद्न जातस्य सेवेपाकयन्नतन्नलभ् । ' 
हविश्ेपस्य दक्षिणातवम् 1 

नवमः खण्डः। 
पृञ्ुकल्पायिकारः 
शामित्रस्यग्नेरु्रतः संस्कृत्य प्रयद्मुखमवस्थपितस्य पडो 

समन्रकमारद्रपखादाराखया प्ादुपस्परः 
बरीहियवमतीभिरद्धिः पुरस्तात् समन्द प्रोक्षणम् 1 
तास्प्सु किथित् पायाधिला तस्य पञचोदैक्षिणे वादौ शेषस्य 

निनयनम् । 
-अमन्त्रकं त्रिः प्रदक्षिणे पयेम्नि छृत्वा पशोरुदडनयनम् । 

सीयमानस्य परयोः पुरस्ताद् दीपताग्रस्य कास्य हरणम् । 
उद्युकाग्निरेव शामित्र इति तस्य तस्मिन्नायतने प्रति्ट- 

पनम् । 
वपाश्रपणीभ्यां परोरन्वारम्भणमेध्वयुंस्थानीयस्य 1 
तस्यान्वापम्भणं यजमानस्य ! 

पदोः संनुपनवपोद्धारवपाधपणप्रकाराः, शामि्रोपाघन।- 
गन्योः पर्यावरतमेन प्रथानाग्नौ वपाहोम. 1 

अरैवाग्नी स्याटीपाकधपणम् । 
पशोरेकादशावदानानि 1 
अवदानर्मः, सवदानिम्व- प्राक् खारीयाकदोमः 1 
अवदा्नः सद् खःरीपटोमो वा । 
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विषयः. 

र्द्ध िषिरवदानम् 1 
वृप्णीं हृद यरछचरणम् ! 

दशमः खण्डः । 

शैखयदे लिष्फृतः प्रामलिद्रणम् । ` 
विदेशखस्यापि चेय यागः । 
तदा परलगृक्षेण दूतं कारयित्वा तेन वलिहरणम् 1* 
समन्नकयुभौ पिण्डी कृता वीववस्य रिक्ययोरभ्याधाय तस्य 

वीवधस्य दतस्कममे निधनम् । 
दमं वटि चैलाय हरेति पिण्डमेरमभिमृख निर्देशः । 
यं वुभ्यरिति दूतपिण्डममिमर्य वचन् 4 
अन्तरा भयसम्भावनायां दूताव सड्गादिदानम् । 
यन्तरा नौतायीया नयाः सचे वरूपमराुपात्रादिषं 

दूताय दत्वनेन तर्तिन्यमिदुपदेशः । 

धन्वान्तरिनासकचैलयज्े ब्रदागनयोरन्तय पुरोदिताय प्रथ 
यलिदहरणं पथाद् धन्वान्तपये । होमस्तु पन्यान्ति- 
मानस्य । विदेशस्थते ठ धन्वन्तरये सपुरोहिताः 
पिण्डो दूताय हितीयः। 
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विषयः. 

एकेपां ते दाभ्या्रन्यां नस्तःकरणस् । 
पुं्वनानवसेभनयोः प्रजाप्यः स्यारीपाकः } तवाज्यमा 

गान्ते नस्तःकरण, ततः तहविष्यदहोमः समन्तं पल्या 
हदयदेशखरदीय । 

दाद; खण्डः] 

सीमन्तोन्नयनस्य चतुर्थं मासि कर्मैव्यत्ता, जाधारसंस्कारला- 
क्नास्य प्रतिगर्भमावरत्तिः, -पूरवेयस्तु-गर्भसंस्कारत्वादा- 
चत्तिः । 

सीमन्तोत्नयनस्य युरूपक्षे पुनकषतरेषु कर्तन्य्नम् । 
तस्य पष्ठऽषटमे वापि मासे करतैव्यता । तत्र समन्वफं दोभ- 

विधानम् । 

शलाटुस्तयकेन त्रिपु स्यलनिषु श्ेतयथया शक्त्या कुरास्त 
म्बैश्च समन्नरकं सीमन्त्यूनं तरिश्वतुग । 

वीणागाधिनोः संशासनं, 
गेपमः 1 
गेयगाधावभैनम् । 

यां नदीगुपजीवन्ति, तस्याः सम्मोधनं गेयगाथासु । 
पतिपुनवतीनां त्रघणीनामुपदेरस्य यथावदनुष्ठानम् । 
वरपभस्य दध्िणाघ्वम् । 

त्रयोदशः खण्डः 1 
जातङरणम् 1 
जातस्योभयोः कथयोर्ृधायननजषः 1 
समन््रकमेमयोगमिम्ीनम् 1 
यामकररणे, नामङ्रणङ्टय 1 
मामरक्षयम् ¡ , 



९९ 

सत्र. विषयः. 

कामनाभेदेन नाम्नोऽक्षरानियमः । 
सो नाम्नि युगमाक्षर्नियमः। 
क्षिया अयुगमाक्षरत्वम् । 

अस्मिन्नेव काठेऽभिवादनीयस्य नाम्नः समीक्षे, तस्व 
चोपनयनपरयन्ते मातापितृव्यतिरिक्तत्येयलम् । 

१०. प्रोष्यागते पितरि एते बा पत्रस्य धिरः परत्यिद्य मूषनि 
तरिरेवप्राय समन्धकं पितुर्जषः 

ˆ कुमार्या लिदे सरेममन्त्रकम् । 

० ^ @ 9 

११ 

चतुर्दशः खण्डः । 
१, भेक्नपरा्यनम् । 
२. अन्नायकामनायां व्यन्जनवेनाजमांसभ्राशनम् । 
३. ब्रहमवधसकामनायां तथा तित्तिसिमांसप्राशनम् । 
४. तेजस्कामस्य धृतसंसकृतौदनप्राशनम् । 
९५. अकामस्य दभिधृतमधुमिश्रात्रमरा्यनम् । 
६, -यन्नप्राशनमन्वः। 

७, कुमायां अमन्त्रकमन्नपराशनम् । 

पञ्चदशः खण्डः ! 

१, भौठकाठः 1 
२, उक्तकाठेन सह यथाफुरधर्म विकलः! 

३, व्रीदियदमापतिरै. थक् पूर्णानां चतुर्णा प्ाव्राणामेर- 
त्रतः स्थापनम् । ` 

४, भगनेः पथान्मातुसुतसङे कमारस्योपनिवेद्यम् । 
मानदुदं गोमयं शमीपरयनि च प्रथादन्नेनये गगरे उप- 

निपातव्यानि । 
मातुदीक्षिणतः इरस्तम्बान्यादाय पितुरसनेम् । 
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पक्षान्तरे रद्यण. कुदापिन्जूल धारणम् । 
मन्तरेण रीतोष्णजलमिश्रणम् 1 

नवनीतं दथिकणान् वा गृदीला तेन जलेन कुमारस्य शिर 
सल्लिः छदनम् । 

छेदनमन्वः 1 र 
त्रयाणां चयाणां क्दापिज्जूलानां दक्षिणे केशपक्षे निधाने, 

सङ्ुशस्तम्बानां केशानां सदेन शरेण समन्त्रकं स~ 
न्धानं च। - 

तेन क्षुरेण समिन्जूलानां केशानां समन्क प्रच्छेदः प्रथमः । 
प्रच्छिन्नानां प्रागयाणां सङ्करापिन्जूखानां केशानां समीपरणः 

सह मात्रे प्रदानं मात्रा तेषामानड्दे गोभये निधानं च। 
एवं समन्त्रं दितीयतृतीयै प्रच्छेदौ । 
उक्तैः सर्वमन्वेशयतुर्ः प्रच्छेद्ः 1 
एवश्तेऽपि केडशपकष पररुकतमनये लय. प्रच्छेदाः । एवं 

सप्तसु प्रच्ेदेष्पेकपिरतेः ुशपिन्जूलानां विनियोगः। 
समन्यरकं क्षुरधासया नीचीनं मार्जनम् । 
यपे प्रति, नापितस्य शासनम् ] 
यथाङुरुधम् केयसानिवे नम् 1 
कूमायीस्तूष्णीं वपनम् ! 

पोडशः सण्डः। 
पोडशे वधं गोदानं चौखयत् 1 
मन्तेषु केदशब्दस्याने इमधशब्दभकषेपः । 
इह द्मदुमाम्ठदरनम् । 
अन मन्ते सुपशव्दस्याधिस्य प्रवैगनय 1 
केशदमष्ुनपञोम्नायुद्ये-यनाकगणाय नापितस्य गास 

मम् | 
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अष्टु वाग्यमनेनादः्नोपनयनम् , अनन्तरमाचार्थेसकाचे 
चरदानाय वाभिसर्गः । 

गोमियुनमाचायैदक्षिणा । 
अष्ेयुरदनि संवत्सर बतदेरः । 

सपद्शः खण्डः | 

अमे वरये ब्रह्मणस्योपनयनम् । 
गरमा वा। 
जन्मनो गभैदेकादगे कषत्रियस्य । 
तथा द्वादशे वैश्यस्य 1 
्रैवणिकानामुपनयनकटिष्वसुकरत्पः ( 
तस्य व्यतिनमे तेषां पतितलम् । 
तेपां प्रायथित्ताकरणे उपनयनादिनिपेधः । 
मेवणिकानामनिनमेद्ः उपनयने यज्ञोपवीतधारणं च । 
वर्णभेदेन वस्षमेदः। 
वर्णभेदेन मेखठाभेदः । 
चर्णमेदेन दण्डमेदस्तस्ममाणमेदश । 
दण्डेषु कामचारो वा। ` 
समन्वारव्धवति कुमे हमानन्तरमनगनेरुततरत अचारवश्या- 

यस्थानम् । 
कुमारस्य चाचार्यामिमुख्येनावस्यानम् 1 
उदकापू्णे ङुमारस्याजटै स्वा्चहिस्यमदकं समनक्म- 

वक्षा समन्यरे कुमारस्य साद्वषपाणिग्रदणं पयम् । 

एं दिती तृतीयं च मन्य पाणिग्रहणम् । 

समन्तकं कुमारस्य दवप्रद्यनम् । 
पृरिद्िनमन्यरजप । त 
छुरय युवा सुमा" इलपरचन पदकिणावतैनश्र 
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४ विषयः. ॥ 

कूमारस्यांसदेशयोः पाणी गमयिल्वा प्तं पीस, इलर्चन 
हदयदेशस्परीः । 

पुनरप्यगनि पस्सिमू्य तुष्णीं समिदाधानम् । 
्रहमचारिणस्तृष्णींदोमस्य च प्राजापयत्वेन प्रसा 1 

अष्टादशः खण्डः} 
एकेषां मते समन्त्रकं समिदाधानम् । 
समिदापानात् परमनग्नयुपस्प्यो सुखनिमार्जनं च । 
समिदाधानप्यंसा! - 
समन्धकमगनेरूपस्थानम् , याचायौभिनादनं साविन्युपदेदा- 

भ्राथैना च। 
साविन्युदेगप्रकारः ! - 
यथाशक्ति साविरची बाचयिला कुमारस्य हृदयदेशे सभन्त- 

कमू्वाहलेः पाणेरुपानिषानम् 1 ˆ 

एकोनर्धिशः सेण्डः। 
मारस्य चएच्यादेदनम् 1 
प्रतिवेदं द्वादशवापिकं मर्मचर्य॑म् 1 
रदणान्त वा । 
सायम्प्रातर्भिक्षाचरणम् 1 
सायभ््रातः समिदाधानम् 1 
अप्रत्याल्यायिनि प्रयमभिक्षणम् । 
भप्र्ास्यायिन्यां चा। 
मिक्षामन्नः 1 

मिकषान्तरगरहणे मन्त्रविरोपः । 
टन्पंभक्षमाचार्याय निवेदादःेयं यावन् स्थितिः। 
अनुपरवचनारथ बरह्तौदनं श्रपविलाचार्याय नियेदन दनम् 
सद्सससतिमिति मन््रेण अ्यमद्ोमः। ५5 ५ 
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विष्यः. 32 (5 क 
सावित्या द्वितीयदोभः। त “ /६ 
तथा मदानाम्यदिदोमः । == ‰ <. ८ 
ऋपिम्यस्टृतीयदोमः । 454 
सौषिष्कृतशतुर्यदोमः । + 
जाक्यणमोजनानन्तर वेदसमापियाचनम् 1 
मतस्य काटनियमः। ॥ 
त्रतान्ते मेधाजननाख्यकर्मकरणम् । 
प्रशस्य इशस्तम्बस्य वा प्रिः पपिपेके मन्नवायनम् शयु 

पनयनसमािः । 
उयनयनेन मतदेदनव्याल्या 1 
एवमलुपनीतप्योपनयनम् । 
अरतिवेदमुपनयनपक्षे दवितीयादुपनयने वक्ष्यमाणो विरेषः । 
तत्न केशवपनस्य मेषाजननस्य च पाक्षिकलम् । 
निसक्तपरिदानामावः । 
निरक्काठस्य चाप्यमावः । 
प्रकारान्तरेण साविन्या अनुवचनम् । 

विशः खण्टः। 
अ्रमाणपरिमाणाम्यामन्यूनानतिरिक्तानाष्लिजां बयम् । 
शएकेपां मते कर्मसमयानाशठालिजां वरणम् । 
चदं तिश्च अयमं अघो वरणमन्येपा पौर्वोपयातिवमथ। 
सर्वेपां वरणस्य पाक्षिकलम् । र 

श्ाखापिशेये सदस्यस्य सषठदशस्य धरणम् । 
तस्य करमपिद्षटवम् ¢ 
पश्चान्ते दुरेव प्राथमिकं वरणम् 1 
दोतुरषरणमन्यः 1 । 
मह्मणो वरणमन्यः ! 
अन्येषां सदस्यान्तानां परणमन्वाः । 
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सरवेपाम् ऋलिजां वरणसमनन्तरं जघ्यो मन्तः । 
'जापानन्तरं होतुः प्रतिक्ञा । 
बरह्मणः प्रतिञ्चा 1 
दूतेपामपि यथदिस्ं प्रति्चा } 
याजयिष्यतः प्रतिज्ञानात् पूर्व जपविहेषः । 
अन्यस्मै द्चस्य तिश्ुतस्य वाचिज्यत्याकर्तन्यता । 
अदीनक्तोरप्यािविल्यस्याकर्व्यल्वम् । 
नीचदक्षिणस्य धहुवित्तस्याप्याविवञ्याकरणम्। 
व्यापितादीनामायिज्याभावः। 
सोमप्रषाकं परति प्रश्नाः । 
कल्यणिषु याज्यादिपु कर्मणः कपतव्यलम् । 
ऋत्विजां स्रीमांसयोः प्रतियेनः । 
ऋल्विजां करलन्ति दक्षिणाग्निरोमानन्तरं गमनमू । ̀  

अनादिताग्नेः ऋलिजो मन्वान्तेरेण श्याग्नौ दोमः । 

एकविंशः खण्डः । 

वरणानन्तरण्लिजां सुपर्का्रणम् 1 
उपस्थितस्य स्नातकस्य राज्ञ॒ गावयौदीनां च मधुपका- 

हरणम् 1 
मधुवे द्रव्यमिश्रणप्रकारः 1 
आसनादिद्रव्येषवेकेकस्य त्रिधिर्विवेदभम् 1 
उद्गमे विष्ट मधुपकर्यस्य जपिोपवेशनम् । 
्रहषानार्भ वि्टराक्रम्य धिसा वा पादभ्रसारणम् । 
प्राणाय प्रधर्म दक्षिणपादम्रसारणम् । 
श्य सन्यपादरस्ारणम् इतरयोर्ययेच्छम् । 
अध्यैमहणमाचमसीवं गन्पमाव्यादिपस्िद् । 
आद्ियमाणे मधुपक दष्टा मन्यजपः । 
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समन्वमञ्ञठिना मधुपर्वग्रहण तदवेक्षणमनापिकाकररिि 
काभ्यां धिः प्रदक्षिणमाठोऽनं पुरप्तातिमार्जनं च। 

एवं दक्षिणपधिमेोत्तरमागेषु निमार्मनम् । 
मन्तेण मध्यात् वरिरुदुगहय प्रथम् प्रायन् 1 
मन्नान्तरेण द्ितीयं प्रश्नम् । 
तथा तुरीयं प्रश्नम् । 
सर्वपरारानप्रतिपेधः। 
आ तृप्तः पानग्रतिपेव. । 
मधुपरकोच्छिषटस्योदङ्ुखतया बाणाय दानम् । 
ब्ह्मणाङभे मधुपकस्याप्यु त्यागः । 
सर्वप्राशनं वा । 
आचमनीयजटेनान्वाचमनं प्रथमम् । 
मन््रान्तरेण द्वितयम् । ` 
आचान्ताय गोरनिवेदनम् । 
वपाभ्यल्ञायां जपिलोदकुदतेति वचनम् । 
उत्सष्टुकामस्य जपित्वोए्टजति वचनम् । 
मधुपक भोजनस्यामांसत्वनिपिधः । 

दितीयोऽध्यायः। 

मथमः पण्डः । 

परतिसवस्मरं श्रावणवौर्भमास्यां सर्बरटिः । 
अक्षतसक्तुभिः पस्य नवकटशख दर्व्या ने चिक्ये 

रिधानम् । 
जकषतान् पानाः कलो तदधशिऽपसकतेन सपिपायगप् । 
अस्तमिते श्रपितस्य स्थाटीपरकस्य दोमचतुष्टयम्, एक्र- 

केषाटस्य च पुरोडाशस्य सञ्ज् सर्वदोमः । 
अस्य पुरोडदिप्य धृतेनिमज्जनमाविःषठता षा । 



११ 
~ विषयः. 

तस्य पुरोडा्चस्य तेन धृतेन सह होमः । 
यक्तानां धानानां समन्धकमक्चरिना टोमः 1 
अनक्तानां धानानां पुत्रादिभ्यो दानम् ¦ 
कटशाद्. दर्व्या यृदीतानां सक्तूनां गृहस्य ̀ शरा्यां दिधि 

शुची देशे प्रक्षेपः 1 
यर प्रदक्षिणीक्रय पथ्याद्धाग उपविदयापांदयु सन्नजपः 1 
समन्तरमालुपूर्व्येण पुत्रादीनां परिदानम् 1 
अन्तत भतसनः परिदानम् । 
कतपत्योरन्तरा गमनप्रतिरेधः } 
प्रयवरोदणपर्यन्तं सायम्प्रातर्चलिदरणम् । 
एकेषां मते सवौसामाटुतीनां तरसिमनैव दिने उपदरणी- 

यत्वम् । 

दितीयः खण्डः। 

आधययुजपूरणमास्या माशयुजीकमेणः कर्व्यता 1 
व गृहमरडङकलय पञ्यपतये स्थालीपाकं -भपयित्वा 

‡ 

अञ्जलिना एपातकदोमः स्विष्टकृतादि च । ; 
सयृस्यादिभिखिभिभेन्वैराशवमेरामयपस्यार्छपाकदोमः। 
अनादितग्मिरपि शाराग्नो होमः । 

तुर्वायः खण्डः । 

प्रयवरोहणकांटः 1 
गृ पूतैवद्रद्स्य पायसं श्रषयिखा द्वाभ्यां मन्त्राभ्यां 

होमः । 
अन्ने यमे चिषटरृदमावः । 
अग्नि समीक्ष्य मन्त्रजपो देमन्तघ्वानं च । 



सत्रम्, 
९. 

२. 

३ 

४ 

५ 

६. 
७. 

८. 

९९, 
११. 

१२. 

१३, 
१४, 
१५, 

१७ 

विषय, 

अग्ने" पश्वाद्धागे पखारादिभिरलद्कृतायां शच्यायारुपविर्य 
जिला मायापुत्रादिभिः सद रातिर उदश्गुखसेन 
स्वेखनम् । 

यथावकराशमिकेषां संवेशनम् । 

गृहिणः समीपे उयषठस्य तदनन्तर तत्तनिष्ठसयेति या संवै- 
शनत्रमः । 

मन्मरविदां सौयैस्वस्त्ययनादिमन्नजपः । 
शयनादुत्थाय प्रतिदिशं सदरन्मन्धनपः 1 

चतुेसहानात् एर सोयादिजपे ्रत्नगमोजन ससिवा- 
चन च। 

चतुः खण्डः । 

दैमन्तशिरिरयोः एृष्णाष्टमीषु चतरष्वषटकाकरणम्। 
एकस्यां वाएम्यापष्टका । 
पूर्ेदः सप्तम्यां प्तृम्यो रामम् । 
भदनङ्ृषरपायसैशचतु शरावपारीपितण्डुक्रतापूषी होम । 
प्युना स्थाटीपाकेन बाएकाकरणम् । 
उमयोरसम्भवरे वठीवैस्य यवसपटिदानम् । 
त्रयस्यासम्भवेऽग्निना कक्षदाह. । 
यवसदने केश्चदहने शेषा मेऽषटफेति मनसा ध्यानम् । 
उक्तैः फलै शासरान्तराषीोतएकाया अवदयकतैन्यवम्। 
अस्या अष्टकाया एकेषां मते देवता विशेदेवा. 1 
भग्नेयी वा। 
सौयौ ग्र । 
नक्षत्राणि वा। 

रात्रि 
ऋतवो पा। 
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पितरो वा। 

प्रजापतिषौ । 
पृशुकस प्रोक्षणोपाकरणवर्ज पशं संङप्य वपादोमः । 
पश््गस्यारीपाकस्यावदानानां खाटीपाकान्तरस्य च सष 

दोममन्ः । 
अष्टमी स्वि्कृतं आहुतिः । 
नवावराणां ब्राह्मणानां मोजनम् । 

~ पञ्चमः खण्टः। 
नवम्यामन्वष्टक्यम् ! ' 
अषटका्थैसुपाकृतस्य मास्यैकदेरेन संस्कृतेन माक्षणमो- 

जनम् । ध 
अन्निप्रति्टापनं परित्तृते बर्हिषि नानाविधाना हविषामा- 

सादन च 
अस्य कमणः पिण्डवितुयज्ञकल्मेन कर्मव्यतवम्,। 
मधुमन्थवञ्चमवसादितानां हविषां दोमो मधुमन्येन सह 

पितृभ्यो दानं पिण्डनिप्रणे च । 
तैरेव द्रन्यैः पिण्डरूपेण मातृपित्तामहीधपितामहीभ्यो 

दानम् । 
स्रीपिण्डेषु सुरायवारमोरधिकतया दानम् । 
पिण्डदपक्षे मायते द्व रेते, पिण्डपदकपक्षे मण्डलाकाराः 

षड् ठेखा 1 
पसा रेलायां पूरा वा तिगरषु रेवासु पित्रादीनां एड- 

दानम् । 

अपरस्यामपराञु बा स्लीणाम् 1 
वपतीं शष्णत्रयोद्रयां मा्यावर्नाम्नः कर्मणः कर्तम्यतम्। 
पतिमासमपरपकष्योददां पूववत् कर्मणः कर्तव्यत्वम् । 
पितृभ्यो देयस्य गन्पमाल्यदेरयुग्मसङ्क्ाकसम् । 



सूत्रम्. 
१४, 

शष. 

१७. 

१८. 

१९. 

१९ 
वियपः. 

अष्टकादिपु नवावराणां ्ष्ठणानां भोजनम् । 
यथारक्त्ययुग्मसद्कुंयानां वा । 
आग्युद्पिकश्द्धेषु युगमसक्यानां बरह्णानां मोजनम् । 
अन्येषु श्राद्ेष्वयुग्मानां जा्मणानां भीजनम् । 
इद्धिशराद्धपूपचारस्य प्रदक्िणत्वमन्यत्रप्रदक्षिणलम् । 
` आग्बुदेयिकेषु तिरुखने यवाः । 

ष्ठः खण्डः। 
रथरोदणाय समन्त्रकं पणिभ्यापमयोश्वक्रयोः एयममिमरः। 
तथा समन्वकमक्षाभिमदीः ! 
आरोदणमन्सक्तमश्च । 
समन्रफे र्रिमसम्मदीः । 
गमनसमये मन्वरजपः । 
शकटाचारोहणेऽपयेवम् । 
शकययङ्गस्नमन्वरः । 
नावारोदणमन््रः । 
नवर्यारोदणे प्रसिद्धं उक्षमविदासिनें ददं वा प्रदक्षिणीकृ 

फ़ख्वत्याः शाखाया बाहरणम्। 
कुटम्बोपकारकस्यान्यस्य वाहरणम् । 
ग्यवहारार्थिष्वे व्यवहारखानगमनम् । 

रथावरदणकमो मन्वजपश्च । 
प्रयस्यैमिक्रमणे मन्त्रजपः । 
सर्यास्तमये मन्नजपः। 
उप्ःकलि मन््रनपः । 

समः खण्डः 

गृहपरीक्षणम् । 
्रशचस्तमूमिलक्षणम् । 



सूत्रम् वियपः. 

ञओपधिवनस्यतिमस्याश्य भूमेः प्रशस्तम् 1 
कु्ादिमत्याश प्रशस्तम् । 
वस्तुगतानां कण्टकिश्वीचिवक्षाणां समूलोत्पायसम् । 

अपामागीदीनामपि समूरोसायत्वम् 1 
„ सर्वत उच्दतायां मध्ये निम्नायां मूग गृहनिमीणस्य परश 

सदं ठन प्रान्यां,दिकि शयनीवस्य कर्तव्यता । 
८. पूरयोक्तरक्षणसम्पन्नध्य वाप्तुनः सर्वसषद्धत्वम्। 

९. शयनीयस्यो्तरतो महानसम् } 
१०. एवं तस्य मदानसस्य वहन्नता । 

११. उदीच्यां दक्षिणाप्रवणे देशे समानिर्माणं तत्फलं च । 

१२. अस्थां सभायां यूनां दोपएावदत्वम् । 
१३. गृहमध्ये कृतायाः समायाः सरवञुमावद्लम् । 

अष्टमः खण्डः। 
, वास्तुपरीक्षाक्रम । 
„ जादमा् खातः पाघुभिभेतेप्रणम् 1 

` आधिक्ये प्रशस्तत्वम् । 
समे निर्दोपत्वम् । 

+ न्यूसै गरितत्वम् 1 

© ‰ < < 2 
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६. अस्तमिते सयं खातस्य गतस्य जेन प्रणम् । 

७. उदिते सूर्ये किविच्छ्िदकं गर्तुत्तममाद्र मध्यमं दयुष्कं 
सवधमस् \ 

८ ब्राहमणवास्तुप्रकारः । ४ 
९. क्षत्रियवास्तुप्रकारः 1 

१०. वैद्यवास्तुपरकारः ! 

११. एवं पीक्षितस्य बरा्ुनो दतेन बहुश. क्ष समचतुरी- 
करणम् । 

१२. दीर्धचतुरघीकरण दा । १ 
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विषयः. 

रिः प्दक्विणीकृलय समन्त्रं ग्रक्षण् । 
मन्वान्तरेणाविच्छिननोदकषाप्या धरिः भरदक्षणीकल प्रो- 

्षणम्। 
अवान्तरगहेषु वंश्रमेदस्यकरतव्यता । 
स्थूणानां गर्तपु शेवारविरेषाणां शेवस्य च मिषापनम् | 
एवं करणे फटशुतिः । 
मध्यमस्धूपागते यवव्री्िदुतानामपां समन्धमामेचनम् । 
सपरं मध्यमस्थूणप्रतिष्ठापनम्। 

“नवः खण्डः 1 

स्थूणापरामापीयमानस्य वेशम्यानुमृ्णम् । 

दुबु चतखषु शिलासु मणिकप्रति्ठापनम् । 
मणिक्मतिष्ठापे मन्वान्ततेप्देशः । ~ 
मरणिकेऽगरं समन्त्रम् । 
व्ीदियवमत्ीभिरदचिवीसु्ान्िः । 
तत्र हिरण्यभ्रवधाय मन्वजपः । 
अमारमध्ये स्थाटीपाकदोमो अद्यणमोजनं स्वस्तिव्रारिनं च। 

दक्षमः खण्डः} 

मूतलगृदभवेशवदेष कयादिरागृदस्यापि कमणः कर्नयता । 

ीद्दिबीनानि स्थापयिता पशवाद् गृ्छवेशः । 

त्रके ्ह्माणि नक्षत्राणि 1 
त्रे दोमदिनिरूपणं, दोमजपगेर्विकसयः 1 

प्रतिष्ठमानानां गवामडुमन्ेणम् । 
आयतीनां गवामतुमन्त्रणम् । 

तवैव मबरान्तम् 1 
गवां सद्वातद्ीने मनव्रयपः 1 

न 
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ह्तीयोऽष्याय। । 

भथमः खण्टः | 

विषयः. 

पर महायज्ञाः । 
तेपा नामानि । 
तेषां प्रलयेकं ठक्षणानि । 
तेषामहरहः कर्तव्यता । 

9 द्वितीयः खण्डः । 

स्वाध्यायविपिः । 
स्वाध्यायाध्ययने नियमविद्चेपाः 1 
ओङ्करपूर्विकाणां ्यादतीनां परथमं वक्तग्यस्वम् । 
प्रच्छ इत्यादिक्रमेण साविथ्या अलुवचनम् । 
अनन्तरं वक्ष्यमाणस्य स्वराध्यायस्याध्ययनम् । 

तानि च ऋगादीनि पुराणान्तानि । 
तेपामध्ययने पय.प्रभूयाइतिभिरसिवि देवतानां तृप्तिकथनम् । 
तथा वितूणां वृप्िकथनम् । ~ 

देशकाखाचनुरोयेन यावच्छक्यमध्पयनस्य कर्तव्यखम् 1 
अध्ययनसमापनमन्ः । 

ततीयः खण्डः । 

प्राजापयतीर्थन देवत्तातपैणर् 1 
तर्पयितन्यानां देवतानां परिगणनम् । 
दैवेन तीर्थेनपितर्पेणम् । 
त्पैयितव्यानाशृषीणां परस्मिणनम् 1 

पितृभिः सह प्राचीनावीतिना तपैयितव्यानां परिगणनम् । ̀  
पितृततरथेन पिवृस्तपैयिला गृहमागत्य वैश्वदेषान्तेऽतिथिभ्यो 

दक्षिणादानम् ॥ 



सत्रम्. 

२. 

३, 
४, 

९. 

` ७, 

€^ 

९, 
१०. 
११. 

१२. 

१३. 
१४. 

१६. 
१७, 

१८. 

१९. 

२३ 

बिषयः. 

उक्तनियमासम्पये गौणेनापि कलेन रहयतञस्यावदयकरत- 
व्यता । 

आसनो देशस्य बाचचितायामेव बर्यदस्यानध्यायः । 

चतुरैः खण्डः । 
मभ्यायोपकरणम् । 
तस्य च श्रावणे भाद्रपदे वा मासि श्रवगनकषतरे कर्तैन्यतम् 
श्रावेणपथम्यां दस्तनक्षत्रयोमे वा । 
नवमिर्मनरराज्यदोमः । 
अथ दपिमिश्रसक्तुदोमः 
अध्ययनार्थं सावित्यादीनामन्न्यादनां लिषफ़तशथ दोमो 

दधिसक्तुप्रारानं मार्जन च । 
जपे उपवेदानादिनियमः। 
व्याहृतीन मेमपरवलम् । 
ओद्भरपर्वा सावित्री वार्थचैशश्चतुरम्यस्य वेदारम्मः । 
एवमुत्सरगेऽपि केषाचित् कर्मणां कर्तव्यत्वम् । 
पराण्मासिकोऽध्ययनकाठः, समाच्तस्य बरह्मचारकित्येनाध्यय- 

ननियमः 1 

अहयचारिणामाश्रमोक्तनियमेनध्ययनम् । 
समावृत्तस्य जायोप्यमनम्। 
तस्य प्राजापरयलम् । 
अध्ययनकाठे पक्षमेदाः । 
माघ्यां पौर्णमास्यमिताभ्य एव देवताभ्यो हुतवान्तेऽवगादनम्। 

देवतातर्पणम् 
आचारयीणा प्रिदणां च तपेणम् । 
अस्य कमण उत्से इति नाम । 
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विषयः. 

पञ्चमः खण्डः1 

काम्यकर्मणः स्थाने पराकयङ्ञः 1 
पुरोडाशस्थाने चरः । 
भरौततकर्मैफलस्य स्मारवकर्मणापि ठभ्यत्वम् । 
न्याप्रिताद्ैनां पर्मिराहुतिमिर्दोमः 1. 
अमनोक्ञस्वभददीने समन््रमादित्वीपस्थानम् । 
गन्वान्तरेण चोपस्थानम् । 
्युतादिषु मन्वरचपः । ` ॥ 

. अयाज्ययाजनादाबाज्यदोमः । 

० & & 

पष्ठः खण्डः। 
अव्याभितस्यास्तमयवेलावां स्वपि प्रायाधित्तम् । ̀ 
तस्यैव सूर्योदयवेखायां स्वापे प्रायधित्तम् ! 
सायेसन्ध्योपासनक्रमः | 
प्रातः .सन्व्योपासनक्रमः | 
गृहस्य फषरेतोषहतौ भायशथित्तम् । . 
घनार्थेनो बिर्जिगमिपायां होमो अपो वा । 
नेषटदरव्याधिगमार्थं हेमो जपो वा! 
पूवौर्तसक्तेन मूटस्य॒ जपहोमौ । । 
सूटूएगसतथयते, म्पट्पपते, न्प, पेते, यपे, 

होमो घा। । 

सष्मः खण्डः} 

समाव्तेमानस्य मणिङ्घण्डलादिद्रव्यसम्पादनमासायमाचौ - 
यायथ-च। 

उभयोरुकदव्याखमे माचार्यमतरस्य द्रव्यसम्पादन१् । 
समिदादरणम् । 
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येत्रायकागस्वा्ररिदाहरणम् । 
अवर्च्तकामस्य युषसमिदास्णम् । 
ठ्मवकामसयार्थवषकसकिराहणम् 1 
गोदानम् । & 
मन््राणामासर्थ॑तेनोदः । 
सानं वख्रधारण चश्चपोरञनं च । 
मणिङ्ण्डठधारणं ब्रा्मपस्य रथे डते चन्द्नापुरेप्थ । 
श्रिय प्रथमे वाहशन्दनादुरेपनम् । 
वैश्वस्योदं । 
क्षिया शुचे । 
दुतानामूर्वोः ! 
छचग्धनम् । 
सस्विपारणप्रतिपेधः । 
अवशेन मलितयुचारणेऽपि पुन स्पदसुशा्यैव पारणम् । 
उपानन्छ्रथाए्म् । 
परैणदण्डभारणम् । 
कण्डे मभि धृलेप्णी फला समनं समिदाधानपर 1 
पिठमन््ेण हतवा होमममापनम् । 
मुप्कपूलाय्े र सनातरुस शदे वामः 1 ` 
दक्षिणां दच्चा गुर्म्त्रप्य वा स्नानम् । 

म्गातक्व्रतानि । 
तम्य अरतििद्धानि कर्माणि! 
स्नातफप्रयीसा 1 

अषमः खण्डः । 

समावर्तमरानस्य मम्युद्धया गुर्लामद्रहेपम् 1 
वियुज्यवामाय गवतसप्रायनम्। 
उपाय मन्व्रप 1 
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विषयः. 

अनन्तरमाचार्यस्य जपविधिः 1 
जप्यमन्नगि्ददाः ।. ' 
उप समाप्य विवरस्याव इति टौकिक्यः वाचो विसर्गः । 
एव विस्टस्य समावृत्तस्य प्रशसा । 

पुवं समाव्रत्त्य मार्गे प्रतिकूरपक्षि्चव्दश्वणे मन्वजपः । 
तथा मृगदान्दश्रयेणे मन्वजपः | 
माग भये सति तां दिर प्रद्युभयतेदीषस्योलमुकस्य प्र 

~ क्षेपः। 
सर्वतो भयेऽटामिराज्याहतिनिर्दोमः । 
अयैशान्यां दिशि स्थिला मन्त्रजपः। 

+ नवमः खण्टः। 

पुरोहितस्य युद्धसन्नादनम् । 
राजाधिरूढस्य रथस्य पश्चात् स्थिखा भन्त्रजपः। 

समन्ते कवचगप्रदानम् । 

तथा धडुदौनम् 1 
राज्ञो मन्त्रजपः । 
पुरोहितस्य मन्वजपः ) 
इपुधिभ्रदानम् । 
मरस्थानसमये आचार्यस्य पठतो मन्रनपः 1 
अश्ाभिमन्नणम् 1 

इष्ववेक्षणमन्ः । 
अद्धसिन्रधारणमन््र. । 
अथ सारर्मत्रजपः । 
युद्धे अव्रतो राज्ञो वडभि्न्यैरन्वीक्षणम् । 
सोपणमन्त्रनिर्देशः । 
रथस्य ्रागादिमुखं श्रवत्तनम् । 
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विषयः. 

पुरोहितस्य समन्व दुन्दुभिर" । 
समन्नं पुरेहितस्यषुकिसर्मः। 
युध्यमनेपु योधेषु पुरोहितस्य जपृः 1 
हन्दुमिम्पदनादौ रज्ञः प्रेरण वा । 

अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
मयम खण्डः ! 

अहित रोमसम्भवे ग्रामाद् विवासः । 
तथाकरणे प्रयोजनकथनम् । 
ग्रामजनानामादरातिराय।दरोगतासि द्धिः । 
जतिरोग्यस्य सोमायन्यतमेनेषट शृदपवेश., । 
अनिषटवापि गृहमवेशनावुज्ञा । 
आदितागौ सस्थिते आग्नेय्या नैया वा गतैलाननम । 
आदहनास्थिनिधानोभयविधदमशानलक्षणम् । 
तस्यैवान्यलक्षणम् । 
वास्तुपरीक्षावदनापि कण्टकिवक्षादीनामुद्रासनम् । 
-भदहनश्मसानस्य मध्योच्दितिलम् । 
पुत्राणां वपनप्रकार । 
प्रभूतवदिराव्यो प्रकल्पनम् । 
ृषदाज्यमिश्रणप्रक्रस्तस्य पिन्यतं च । 

दवितीयः रण्डः । 
अगनेमैयनम् । 
यज्ञपात्रयनम् 1 

प्रेतस्य प्तः युपा खीणा च प्रवयसामयुगमसद्वयाकाना 
गमनम् । 

तस्य गोयुक्तशकटविशेवेण दिगिकिया वा नयनेम् । 
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, विषयः. 

गोविशेषस्याजाविशेपस्य वादुसलरणीलेन निर्देशः ।. 
पशोः सभ्ये वाद रज्य बद्प्वा प्रेतस्य एृषटतो नयनम् । . 
मुक्तशिखानां पुत्रादीनां ज्ये्टचनमेण गमनम् ।` 
खानितस्य गस्य व्रिशमदक्षिणं परिमणं शमीशाखयीद- 

केन प्रोक्षणे च 4 ̂ 
खानिते यते अग्नीनां निधानव्रकारः । 
च ५ + ~~ स, 

ग्रतेस्यान्तवेदि निधानम् । ~~ 

इध्मयितेश्यनम् { , 
तन्न प्रेतस्य संवेशनप्रकारः । 
पल्या उत्तरतः संवेशनम् । 
क्षत्रियस्य प्रेतस्योत्तरतः प्रल्या धलुयश्च संवेशनम् । 
देवरादिभिः समन्त्रं पल्या उस्थापनम् । 
वृपठेनोद्थापने क्मन्यपः ! 
धसुरादाने मन्त्रजपः 
वृपठेन धरादनि कर्मन्रजपः । 
आरोपितं धरञ्छ्चिप्मचितीं प्रक्षेपः । 

~ वृत्तीयः खण्डः। 

प्रेतस्य सवेध्वजञेषु यक्तपात्राणां निवेनम् । ~~ 
विंल्वतां पात्राणां पृषदाज्येन पूरणम् 1 
दपदुपलादीनां पुतरस्योप्योमार्थं गृह एव निक्षेपः । - 
अनुस्तरणीपकष तस्या वपासुद्व्य समन्धं प्रेतस्य युदशि- 

` रस; प्रच्छादनम् । 

अनुस्तरण्या द्धानां प्रेतस्याङ्गपु यथाकमं निधानम् 1 
ओदनपिण्डयोरपि हृदये निधानं, वृक्क्याभाव एव तदिति 

मतान्तरम् । ५ 
सर्वाह्ननिषानात् परमदुसखरण्याशर्मणा प्रेतमच्छादनम् । 



सूत्रम्. 

१०. 
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१७. 
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२. 
४. 
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३१ 

विषयः. 

गृह्य् चदिस्तमग्नि दीपिधित्वधरातपर्यन्तं पुण्यकथादीनां 
कीर्तनम् । ॥ 

अर्भरात्रात् प्रमविच्छिन्नाया उदकधीराया दष्षिणद्ररिण 
हरणम् ।: 

अथ तत्र तममिहपसमाधाय तस्य पथिमे देशे मनडइहं 
चमौस्तीयं तत्र समन्धमतिदणम् । 

मध्यमपरिषेः समन्तं परिधानं दक्षिणोत्तरयो धामन्न् । 
उत्तरतोऽ्मानमवस्थाप्य चतशटामेरज्याहुििैला कौटु- 

म्विकानामीक्षणम् 1 
युवर्तीनां नेत्राज्ञनं ततो निर्गमनं च । 
युवतीनां नेव्ाञ्जनसमये समन्तं क्तरीकषणम् । 
कतुरन्येपां चावमामिमरीनम् । 
अथाग्निमादाय गृहै प्रें स्वयां परिकरमणमविच्छिन्नोदक- 

धाराक्षावणमेशान्यां दिशे स्थित्वा मन्जपश्च । 
प्रिपितन्यस्यानो रक्षणम् । चः 
तस्यमिभहानसे चुल्सयां प्रतिष्ठापन स्वयां स्वे स्वे शयन- 

स्थाने स्थित्वा नवेन वाससा प्रच्छचासूर्योदयाज्जा- 

गरणम् । व 
उदिते सूर्यँ मङगस्यसूक्तनपो होमो बराहणमोगनं दक्षिणा- 

दानं खस्तिवाचनं च 1 ॥ 

अमः खण्डः । 

श्राद्धानां बतुर्विष्यम् । , 9 
वरणीयनाणक्षणं ब्दणसद्न या उपवेशनभकारः उ- 

चारा अर््यपरिकिस्पनं च । 

अर्य्रदानं तन्मन्वाश्च । 

पतिनराहण सत् सङदर्यनतरेदनम् । 
तासामपामतुमन्ण् 1 



दर् 

सत्रम्. ` बिषयः. 4 

६ अर्व्यदानावश्ि्ठनामपां प्रथमपात्रे समवनयनं सुलाञचनं च ! 
७. चतर स्तुतिनिन्दार्थगुभयोगायोरुदाहरणम् । , 

नवमः खण्डः}. 

१, गन्धादिदानम् । -“ र 
२. स्थाटीपाकादुदुष्तस्यान्नस्याग्नौ करणार्थं जाहमणपराथना । 
द्, अग्नौ कुरुष्वेयादिवाद्यणान्यदज्ञा । 
४. प्ण्डवरितृयज्ञोकनप्रकरिण होमः । . 
५. आदहिताग्न्यादेः पार्थे पाणेदोमधिधिः । 
६. पाणिहोमप्रशंसा । ~ 
७. प्राणिहोमृक्षे विशेपः । 
८, अग्नौ करणपक्षे विशेषः । 

९. श्रद्धया दाने पचस  › 
१०. तेषु तरद्मणेपुभयोमन्वयोः श्रावणम् । - 

११. त्तिग्रश्नभतिव्रचनानन्तरं पिण्डिरथमन्नमदधलय दिष्टस्याज्म्य - 
जाहणेभ्यो निवेदनम् । 

१२. अुक्तयतस्नाचान्तेषु पिण्डनिपरणम् । ~ 

१२. केपाशिन्मते जाचान्तेषु िण्डनिष्रमम् ! 
१४. अनन्तरं समन्नमन्नविक्गिरणं स्वधोक्त्यनन्तरं पितृणां वि- 

सर्मः। 

दद्मः खण्डः ॥ 

१. शगवाख्यरुट्रयनः । 
२. शशूलगवस्य का । 
३. तस्य नक्षव्रवियेषः} 
४, यूवघ्ेठ्य पुद्वस्योपादानम्। 
ध, गोरुक्षणम् 1 
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विषयः. 

तसैव रक्षणान्तरं केपाकिन्मते । 
कृष्णस्याप्यरेदवतो व्रणम् । 
तस्य गोगमपेकः\ 
समन्वं शरूलेनाङ्कपिलयोससरगो यावदन्तपतनम् । 
ग्रामाद् वदि्यकनिये देशे शूलगव विधानेन होमस्तश्य वृद्धस्य 

पशोधूपे बन्धनं रुद्राय नियोग । 
पञुकल्योक्तवत् प्रोक्षणादि । 
विेपवरणनम्रतिन्ञा । 
मृन्मयपात्रेण पर्णेन वा वपाहोमस्य कर्तव्यम् । 
वपाया जवदानानां खारीप्कस्य च हरयेयादिभिदीद- 

शभिनौमभिः स्वादाकारान्तो वपाहोमः । 
-उप्रायेलादिभिः पडूमिवा । 
सुदरय स्वाहिति वा । 
होमानन्तरं स्विष्टकृतः पूव चतथएु दिक्च बलिहरणम् । 
वठिद्रणे दिशं नामनिर्देशः । 
चतुभिः सूक्तेशतषटणां दिशामुपस्थानम् । 
अन्येष्वपि सद्रयज्ञेु दिशापुप्यानम् । 
तुपादीनाममौ प्रहरणम् । 
पशोशर्मणोपानदादिकरणम् । | 
अ्ेरत्तरतः समन्तं पशोः शोगितनिनयनम् 

स्पनदेशन्थितस्य रथिरदेः ममन मरपभयो निवेदनम् । 

त सरहष्णम् । 
रुद्रस्य सवीसकलग्ररंसा । 
याजवितुर्यनमानस्य च जालाठ्॒ठाने रा । 

सद्रभसादेन यजमानस्याऊुतक्िद्धयलम् । 

पत्रादीनामसिमन् कर्मण्यन््यभ्रतिषेधः । 

हतकेषप्रारवस्य खस्ययनत्वम् । 



३४ 

विषयः, 

उक्तस्य शलगवस्य स्ैकामफटप्रदलपर् । 
सर्वेधास्य कर्मणः सफ़त् करतन्यलभ् । 
यजमानग्रशेसा । ~ , ध 
म्ञव्यसूक्ते जपित्वा ग्रहस्य प्रयागमनेस् । 
प्नं रोगेऽस्यैव देवस्य ष्व्यत्वम् । 
शगवस्य स्थाने सर्वहुतः स्थाटीपरकः । 
होमानन्तरं भूमसशचीथं गवामानयनम् । 
मङ्गल्ये सूक्ते जपित्वा पशतं मध्ये प्रवेशः । 
शौनकाचायैनमस्कारः । 

इति चतुर्थोऽध्यायः । 
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विषयः. 

प्रणीतानुमन्नणम् । ~ 
सव्यं जतु निपा चतमृभिराज्याहुतिमिर्दकषिणाप्नौ होमः। 

, फमम्या भव्याहुतः तस्योपरि होमः 1 

चतुथः खण्डः। 

अग्नप्रज्वाखनार्थ परकर्मणां युगपत् प्रेरणम् । 
आहवनीयस्य प्रथमं प्रज्वरते स्वर्गप्राप्तिः । 
तथा तसपु्रस्येह संसिद्धिः । 
गाईैपलद्क्षिणागन्योः प्रज्यर्ने फठतिरोपः। 

सर्वपां युगपत् प्रज्वलने सभूद्धयतिशयः । 

द्यमानरताचुमन्त्रणम् । 
एवं विदुषा पुत्रेण दाहे फएदशुतिः 1 
एवं संस्कृ प्रेतस्य जस्पूर्णाज्जादुदष्ाद् गत्निष्वम्य 

भूमोदमसमय.एव स्वगप्रापिः । 
मन्त्र जपित्वा प्रेतमनवेक्षय गमनम् । 
तयाकादौ सङ्दुन्मज्ज्य प्रेताय जलान्यदि दत्वा युप्काणि 

वासांसि परिधाय दिवा चेदानक्षव्रददीनाद् रात्रौ चेदा- 
सूर्यदशनात् सद्वीभूयावस्थानम् । 

सश्यमाने नक्षत्रे स्ये या कनिष्ठादिकमेण मामप्रवगः । 
गृ प्राप्यादमादीनां द्ारदेश एवोप्स्परीः । 

पञ्चमः खण्डः! 

असिन्नदोरमे गृदेऽन्नादिपाक्मतिपेधः। 
अप्रेशरारम्य तिसत्रमक्षारलवणमोजनम् 1 
हागुसग्रती दादशरात्रमिति युल्यः कलः, परिरावरमितिं 

च गौणः। र 

सपिण्डानां दशादं दानंध्ययनादिनिपेषः । 
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विषयः, 

असपण्डगुरपतापप्येवम् । 
सपिण्डास्वप्रत्ाघु रीष चिरम् । 

मदागुरुन्यतिरिक्ताचा्येऽपि । 
समानोदकैप्वपि । 

अ्तस्लीदन्तजातादिप्वेकाहम् 1 

पृष्ठः खण्डः 
अस्थिसश्चयनकालः । 

डभे म्मे पुसोऽस्थि्तथवयनम् ! 
अरक्षणे कुम्भे सिया अस्थिप्यनम् । 
संयतृनियमः ] 
क्षीसेदकेनायतनपरक्षणम् । 
अद्धषठोपकनिष्ठिकाम्यामस्थ्यादायादाब्द कुम्भे निधानम् । 
आपादतङदस्थ्ना यथोक्रममादानम् । 
अस्थिङ्कभ्भस्य गते निक्षिप: 1 

कपलिन छुम्मम्िाय जपित्वा पासुभिष्वकीयं दमदानात् 
भरयव्रज् स्ञासवा प्रेताय श्राद्धदानम् । 

सप्तमः पण्डः 1 
पित्रादीनां गुसजनानादुपयुपरि मणसम्भवेऽपायां शानि 

मविपिः। 
४ गृहोपकप्णानां प्रचनक्नि् दक्षिणस्यां दिष्यु- 

स्पर्ग. 1 
तमर्भिं यनङ्गापि प्र्षिष्व त्रिदक्षिण पलिमणम् । 
ततः पृष्ठतोऽमवेक्षय पुनराव्रज्य सादा यपनविधि. । 
नवानां पणिकादीनारुषकस्पनम् 1 
अभ्निवेलायां समन्यमरभेरग्निजमनम् । 



॥ श्रीश 

अधलखयनगृद्यस्त्रय। 
अनाविखख्यया श्रीहरदत्ताचार्यमिश्रविरवितया 

वृत्या समेतम् । 

उक्तानि वैत्तानिकानि। खुद्याणि वक्ष्यामः ॥ १॥ 
नमो रुद्राय यद् गृष्यमाश्चलायननिर्षितम् । 
क्रियते हरदत्तेन तस्य वृ्तिरनाव्रिटा ॥ 

दिग्रकारामि कमांणि श्रुत्तिरक्षणान्याचारटक्षणानि 
` च । तत्र उक्तानि वेतानिकानि वितानैरभिभिः साध्यानि 

श्रुतिरक्षणानि कर्माणि । अथेदार्ना रृद्छणि व्यामः | 
गृहाश्रमे भवोऽन्नि्द्यः । वद्यति च “पाणिग्रहुणादि हो 
परिचरेतः इति । यसिमन्नप्नो पाणि गृह्णीयात् स गहय 
इति छन्दोगाः । इह ठ तत्साध्यानि कर्माणि पिवक्षि- 
तामि ] ययप्युपनयनादौ लोकिकोऽमिः, रथारोदणादिषन॑मि. 
सेव नास्ति, तथापि सर्वाण्येव रमूलयाचारलक्षणानि कर्माणि 
गृरह्माभीयुच्यन्ते भूष्ना । फं प्रयोजनं सत्रस्य | गृह्याणां 

 कर्मणामधिकारः । तेन वह्यमाणेपु कर्मसु तति सम्मये गू- 
ह्योऽभिः गृहस्थश्चाधिकारीति तिद्धम् । अथ दृद्यणि व्याम 

इयेवाधिकारे सिद्धे उक्तानि वचैतानिकानीययुक्ताचुमापभं 

१, श्यमानि' ग. पाठ . श्वी चानि भ. पद, ३, 

ध्यु चकि.ग. पाठ. ४, चुच्य्, स गनपृष्ट, ५. ध्नम् 
फ., स्ते न्रा गम. षट. ६ नीति भाप. पद, 

०.७ 244, 24121. ए 



# आश्चलायनगृषठतूत्रम् [रथमीऽ्यायः 

वक्ष्यमणेपु तदपक्षापदशचनार्थम् । तेन तथे याः परिमिपाः 
“तस्य निलयाः भराञ्चश्रेएटा” इत्यादयः, तासां वक्ष्यमागेष्वपि 
मदरचिभैवति । मकरणमेदाद्धि न प्रासोति ॥ १॥ 

चयः पाकयन्ञाः ॥ २॥ 

पाकणुणका यज्ञाः पाकयक्ञा इत्ति विज्ञायमाने 

आज्यहोमेपु “ पांकयक्तानामेतततन्त्रम् » येप विधिनं व~ 

सते । तस्मादस्पवचनः पाकशब्द्ः, यथाँ योऽस्मौव् पा- 
कर्त इति 1 परंसावचनो वा, यथा तं पाकेन मनसापद्य- 
ममित इतिं । अस्पायाससाध्यत्वादस्पत्नम् । महाफट््वात् 

प्र्स्तर्त्वम्-। वक्ष्यते च “भथ काम्यानां स्थाने काम्या 
^चरबैः", “तानेव कामानामनोति" इति ! ते पाकयकास्रयः 

त्रिविधा दर्थः ॥ २ ॥ 
म एव विध लक्षणेन द्यति ~~ 

हुता अन्न हूयमानाः अनन्न प्रहता व्राह्मणमोजने 
ह्यणिहताः ॥ ३ ॥ 

दयमानाः कियमाणा दर्थः ¡ नदि पाकयज्ञैः सवे 
ह्यन्ते । हुता नाम पाकयज्ञाः पार्यैणादयः । अन्नौ प्रहुतः 

ध 

१. ममप्रवाक्. ख. ग. ण्ठ. २. भ्या अंहधथिपन्यौ दत 

सिठिते तत्र वरो ग, भ्या अददैपिपव्येति यो, घ. पाठ. ३, शम फ. 
ध. पाठः, ४. श्तेरिच | प्रव. पठि. ५. नन्ति स, पः ६. 
श्वप्र, ७. ध्वच।व, < ध्ये अप्र. पाट. ९. व ई 
श. प. ग. फट. १०, न्तनेपेपिधेन सक्षमेन चट द्" प्र. पठ. 

१. काङके स, ग. पठ, 



प्रथम्, सण्ड ] अनाविखोपतम् । ३ 

अनभ्नो क्रियमाणाः प्रहतां नाम पाकयज्ञाः वरिह्रण- 
मल्मयज्ञादयः; । बह्मणभोजने बह्मगिहुत्ाः,। यत्र व्राह्मणभो 
जनमेव यत्र च बाह्मणभोजनमधिकं ते बद्मणिहतः आतिः 
ध्यपवेणश्राद्धादयः । वरेविध्योपदेशस्य प्रयोजनं “पाकयज्ञा 
नामेतत्तन्त्रमिःति वक्ष्यते । तद् यादशेषु पाकयज्ञेषु तन््ं स- 
माम्नातं तादरोप्वेव यथा स्यात् । कीद्शे च तत् समा- 
म्नातं, हुते । तस्मादुतेप्वेवं तस्य रैन््रस्य प्रततिः । तेन 

 सपैवल्याद् ववदानधर्मो न भवति । बाह्मणभोजने निवी- 
प्रोक्षणादयो न भवन्ति ॥ ३॥ 

देवतामुदिश्य द्रव्यत्यागो याग । स च ब्रहठणकतादिषु माल्ति। तत् 

कथमेतेपु यशब्द इत्याद्य तेपा यग्घयुपपादायितुगूच उदादरति -- 

अथाप्युच उदाहरति यः समिधा य आहती यो पेदेनेति॥ 

ताधिकपादग्रहणात् तृचस्य ग्रहणे प्राते दर्तीयारथवि 
रोधान्न गद्यते । ऋच इति वहुवचनं वक्ष्यमाणपिक्षम् । 

यो मर्तो मीः समिधा अग्नये. विभक्तिम्यत्ययः अप्नि ददाश 

दादातिदौनकमीन्यत्र इह तु प्रीणने ठषटव्यः प्रीणाति । 

य आहती वतीयेकवचनस्य पूर्व॑ंसवणदीेः यत्राहुयार्नं 

प्रीणाति । यो वेदेन यश्च बेदेनातरि श्रीणाति । यो नमर यन्न 

नमस्कारेणार्ने प्रीणाति । यच्यव्दश्चुतस्तच्छन्द्ऽध्याहायः 

१. न्तव २ ध्य उदाटरण त्रा कृ.ख.ग, पाठ. ३. न्त 

नाम] आ+ ग, श्ठा नाम पाज्यक्गा । जा! पपाठ, ४" एग. ष, पाट. 

५.्व न्तर प. पाठ ६ भ्म ग पाठ" ७" “वद्त' फ, स, पाठ + 
८. श्सा जये ददाशेर्येश्यते । यश्च ग. घ फट * 

2 



४ आओश्वलयनगृमूत्रम् [पथमोऽभ्याय, 

सः स्वध्वरः स सोऽपि दोभनयक्ञः, न केवरं य आखया 
प्रीणाति स एव ! किच तस्येत् तस्यैव अर्वन्तः अश्वा रंह 

यन्ते ममयन्ति कं रथम् आद्रवः क्षिपगामिनः 1 दुभि. 
तमं दस्र॑मितति हिरण्यनाम अतिशप्रेन धन्नवद् दुकनित- 
मम् । एवंभूतं यदोऽपि तस्यैव । तस्य॒ देवच्रतर्महः व्यसनं 
छृतश्वनापि न नङत् न व्याप्नोति मत्यृनंः चाहो न नशद् 
इप्यग्टयस्याथेः ॥ ४ ॥ 

समिधमेवापि श्दधान आद धन्मन्येत यज इ- 
दमिति नमस्तस्मै य आहु्या यो वेदेनेति विद्ययैवाप्य- 
स्ति श्रीतिस्तटेतत्पदयन्तुपिरुवाच ¦ अगोरुधाय गविपे 
दयुक्षाय दस्म्यं वचः । ् रुतात् स्वादीयो मधुनश्च वोच- 
तेति । वच एव स इष्टः धृता्च मध॒नश्च स्वादीयोऽस्ति 
श्रीतिः स्वादीयोऽस्सविलयेव तदाह । आ ते अभ्र ऋचा 
हविद्धंदा तष्ट, भरामास । ते ते भवन्तुक्षण ऋषभासो 
बश्चा उतेति । एत एवे म उक्षाणश्च ऋषभाशच वश्चाश्च 
अवन्ति य इमं स्वाध्यायमधीयत इति यो नमसा स्व- 
ध्वर् इति नमस्कारेण वे खल्वपि न वै देवा नमस्कार- 
सत्ति यज्ञो वै नम इति हि बाद्मणं भवति॥ ५॥ - 

एवापिशन्कावस्पतं योतयतः। कैनिष्ठामायं हि समित् 
तमपि श्रहधानौ भूवा आदधत् पुरुपः यज इदमिति मन्येत 
याग एवां मया क्रियत इति मन्येतेखर्थः । सूत्रकारोऽपि तं 
नमस्यति नमस्तस्मै ! दष््ेवंविधः परास द्धिकोऽन्यन्ञपि 

१. न्निः क. य पार, ३. 'काष्ठमाः ख. य. पाट. 



मथमः रुण] अनाविशेपत्। ५ 
नमस्कारः । यथा. आ्षानुक्मण्यां -- ५नमोऽनिम्यस्त्रवो- 

धि" इति । तदेवं थः, समिधा ददार सः ख्व इति व्याल्या- 
तम् । य आहूतीति व्याच््े-- य आहुया। तृतीयेकवचनस्य 

ूरवपवर्णदीर्थ इति तयास्याम् । यो वेदेनेति व्याख्या- 
तमैपादानं, व्याचष्टे -- विययतराप्यरित प्रीतिः । दाशतिः 

_ भीखथै इत्यनेन दरत् । तदेतत् पदयन्दपिरुवाच तदेत- 
दनन्तरोक्तमथरूपं पद्यन्दरपिवैर्धो विश्वमना उवाच । अ- 
गोर्धाथ गविपे चुक्षाय दस्यं वचः । धतत छादीयो मधु- 
नश्च वोचतेति । स्छनिलक्षणां गां वाचं यो न निरुणद्धि तस्मै 
अमोरुधाय गविपे गामिच्छते युक्षाय दुःस्थानाय दस्यम 
अनुरूपे स्व॒तिरक्षणं वचः पृताव् मधुनश्च स्वादीयः स्वादुतरं 

दशनीयं वोचत बरूत हे मदीया ऋलिजः पुत्रपौत्रा पा। अव्र 
तृतीयं पाद्मो व्याच - वच एव म इदं पृताच मधुनश्च 

सवादीयोऽस्ति प्रीतिः खादीयोऽचिसव्येव तदाहं । मम खः 

भूतमिदं बच एव धृतरा मधुन स्वादीयोऽरतवति यद् एतदे- 
वनिन पादेन छषिरदैयर्थः। न केवङं धृता मधुनश्च, मा- 

, सदपि स्वादुतराभेति ददीयिुमृगन्तरघ॒दादरति -- आ ते 
असन च्चा हविषदा तष्टं भरामसि । ते ते भवन्तूक्षण चप 

, भासो वशा उतेति । हे अमे! ते ठभ्यं हदा तट हदयेन चि~ 

कितं हविः चचा छमूपेण आभरामसि आहरामो वयम्। ते, 

हषिरपि परामृशतस्तच्छब्दसथोक्षादिभिः सामानाधिकरण्याि- 

म्न ददाश स छ्व्वर इति ----- र सव ्न्या कस. ग. पठ, ९. म, 

४. क. पाठ. 
१. 

३. टे भत्रवि' ग. पड. 



#१ अश्यलायनगृप्त्तम् [मधमोऽध्याय. 

जगवचनमेदः, तादगरपं हव्रैः ते-तव उक्षाण ऋषमाश्च ब- 
शाश्च भवन्ति) वन्ध्या गावो व्याः } व्याच -- एत एव 

म उक्षाणच्च चपभाश्च वद्गश्च भवन्ति } सरदाजययपा-- 
य इमं स्वाध्यायमधीयत इति । चछोपोऽत्र द्र्य; । ये 
चेमं स्वाध्यायमधीयत्त एति } न केवरं भरद्यजस्येव, किं 
तर्हि, अन्येऽपि य इमं साध्यायमधीयते तेषामपि एते 
उक्षाण तडपमाश्च वाश्च भवन्ति, उषटुव्यतिरिक्तानामप्य- 

ध्ययनमा्ेण भवन्तीयर्थः ! यो नमसा स्वध्वर इति व्याख्ये- 
योपादानं, व्याच -- नमस्करिण वै खल्वपि । अस्ति पीति- 
रियपेक्ष्यते ! दतदेवोपपादयति --- नवे देवा नमस्कारमति! 
वै प्रसिद्धौ । न खलु देवा नमस्कारमत्तिकामन्ति । “यज्ञो वै 
नम५/इति दि व्रादयणं मवति । ततश्च यथा यज्ञं नातिनता- 

मन्ति, एवं नमस्कारेमपीति ॥ ५॥ 
इति दस्दत्ताचारयेमिशङ्तायामाश्वलायनगृदयषृतै 

प्रथमः खण्डः । = 

अथ द्वितीयः खण्डः। ८. 

अथ सायं भ्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयाद- 
श्रिहोच्रदेवत्ताभ्यः सोमाय बनस्पत्तयेऽप्रीपोमाभ्यामिन्द्रा- 
ननिभ्यां यावापएथिवीभ्यां घन्बन्तस्य इन्द्राय विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो बह्मणे स्वाहेति ॥ १॥ 

र अथेमानि गृद्याणि विधीयन्ते, यानि भराक् प्रतिक्ञा- 

तानि दूखथशचव्दस्याथै; 1 सायंशब्दो रत्रेरुपक्रमे प्रसिद्धः 
१. म्टनाति' ख ग. पाट. २. पे चातिक्रा(मति)॥ ३, 

भ्नीत्यभे.ः क, पाट . 



दवितीय खण्ड] ~ अनाविरोपेतम् । ५ 

प्रातःशब्द् शाहः । इह व॒ कृत्स्नां रत्र करत्स्नं चाहः 

प्रतिपादयतः । सिद्धस्य भोजनार्थं परकस्य । तेनाराक्त्यादिना 
भोजनरोपे व्रैश्वदेवमेतन्न भवति, भोजनीयस्यान्नस्य संस्का- 
रोऽयमिति कृतवा । केचित्तु पुरुपसंस्कार उमयसंस्कारो वेति 
वदन्तो मोजनरोपेऽपि छुर्व॑न्ति । हविप्यस्येति वचनं ज्य- 
ज्जनानां मा भूदिति । यदा त्वहविप्यमेव कोद्रवादि भोञ्य- 
तेनोपस्थितं मवति, तदा आपस्तम्बेनोक्तं दव्यम्“. 
हविष्यस्य होमः उदीचीनय॒ष्णं भस्मापोह्य तस्मिञ् जुहुयात् 

तद्भुतमहूतं चे"ति। अभिहीत्रदेवताभ्वः, नायं मन्ः अभिहो- 

तरदेवताभ्यः खादेति होम इति, किं तर्हि, विधिः अभिहीतरे 

या देवतास्ताभ्यो होमः कर्तव्य इति। तत्र ययप्यभिहोत्रशब्दो 

द्रव्ये कर्मणि च वर्तते, तथापि न द्रग्यदेवता गृह्यन्ते “रोद्र- 
इविसद्" इत्यादयः पोडश, तासामभोक्वत्वात् । याः 'पुनः 

कर्मदेवता “अम्िरशृदपतिरित्याचाः, ता अपि न गृहन्ते, 
अनित्यात् । नदि ताः श्चताुपदियन्ते । तथाच “^तस्य 

वा एतस्यामिहोत्रस्य सप्त च शतानि विङतिशेश्त्यत्र ता न 

गण्यन्ते । तस्मादञ्भिहोत्रे या देवतास्ताभ्यो होमः कर्तव्य 

इति । तस्माद् अनये साहा प्रजापतये साहा इति सायम् । 

सूय खाहा प्रजापतये खादा इति (होमतः) । सोमाय 
वनस्पतये । वनस्पतिः भधानसूतोऽपि दः पशुदेवताभ्यो च~ 
नरपतिमनन्तरमिति । युणश्ूतश्च सोमो वनस्पतिः सविता 

सत्यप्रसव इति । इद ठ यणूत. इत्युपदयः । तस्मादे- 

काहुतितब्रद्यणे स्वाहेति । सराहारायन्तैर्मन््ेरिवयेव सिदे स्ा- 



८ जाश्लायनगुस्म् प्िथमौऽयाय 

देति वचनसत्तरर्थम् 1 स्वाहेत्यथ बकिह्रणामति अदौ 
भत्ाद्धि न भरासोति ॥ ९1 

अथ बलिहरणमेताभ्य चैव देवताभ्योऽद्धय ओ- 
पधिवनस्पतिभ्यो रहाय खहदेवताभ्यो वास्तुदेवतभ्य 
न्द्राय इन्द्रुरपेभ्यो यमाय यमयुरुपेभ्यो वरुणाय 
वरुणयुरूपेभ्यः सोमाय सोमपुस्पेभ्य इति प्रतिदिरां 
बरह्मणे बहापुरुपेभ्य इत्ति मध्ये विश्वेभ्यो देवेभ्यः स- 
वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचार्म्य इति दिवा । नक्तचारि- 
भ्य दाति नक्तम् । रक्षोभ्य इत्युत्तरतः ॥ २॥ . , 

-एताभ्यश्चैवेति । याः पूर्वोक्ता देवताः ताभ्यश्च याश्च ` 
बक्ष्यन्ते अवाद्यो वास्तुदेवतान्तास्ताम्यश्च पञ्चदङाभ्यः । 
प्रागपवर्भम् । एबकारः पौनर्वचनिकः, याम्यो होमस्ताम्य एव 
वङिरपि । श्रह्देवताभ्य इति नायं विधायकः गृहे या देवता 
वारतुवियाप्रसि्ाः ताभ्यो बङिरितिः वास्तुदेवताभ्य इति 

` प्रथगधचनात् ! तस्मान्मन््रोऽयम् । प्रतिदिरामिति अधान- 
दिशां चतसृणां ग्रहणम्, इन्द्रादीनां चतुणौसुपदेदात् । पुर 
यास्तु तेन तेन समानदिशः। कस्य पुनः मतिदिशम् । पूर्द्- 
तानां वङीनाभिति केचित् । यत्रकुत्रचिदिलयपरे । गृदस्वै 
` प्रतिदिशमित्यन्ये । मध्य इति, दिग्देवतानां य॒दस्य षा । वि. 

शम्यो देवेभ्य इयेतद्पि मध्य एव । नक्त॑चारिभ्य इति नक्तं 
दिवाचारिभ्य इत्यस्य स्थाने | पूवर दिवाग्रहणं न कर्तव्यम् 
इद नक्तं विश्षेपधिधानादेव पूर्वो विधिर्दिवा भविप्यति। क्तव् 

१, भ्सम्थालाः कृ, पाड, २. श्येषयन्येः ख, पठ. 



` दवितीयः खण्डः अनादिरोपेतय् । ~ ९ 

करियते वैश्वदेवं प्रातरारस्भं यथा स्यादिति } उत्तरत इति 
सर्वेपा.चखीनां गस्य वा। एतेन दक्षिणेति च ग्यास्या- 

तम्॥२९॥ , ` ध + 
` स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती ्ेषं दक्षिणा 

निनयेत् ॥ २॥ ` 
पराचीनावीतीस्यतुच्यमाने यथा "दक्षिणस्यां दिशि 

मासाः पितरः" इलयत्र पिच्येऽपि भाचीनावीतितयं न भवति, 

तथात्रापि न स्यात्। यथा छै वदिष्व्थधिदं निनयनं, 

तथेहापि सिद्धे निनयेदिति वचनं कियान्तरतज्ञापनाथम् । 
तेन बिहिश्णमिदं न॒ मवति । ततश्च स्वाहाकारामावः 1 

तवुत्र यद् अ्नोकरणं स देवयज्ञः । यद् षरिष्रणं स 

भूतयज्ञः । यद् दक्षिणतो निनयनं स पिदयकः। त एते व्रयो. ̀  
प्रपि सदेव कव्याः । तदथैमिह शेषग्रहणम् । “अथ वरिहि- 

रणमिश्ानन्त्यारथोऽथाब्दस्य । चह्मयज्मुप्ययजञौ ष्यते । 
त एते पञ्च महायक्ताः। कः पुनरस्यागिः । ृ हाणीयधिकाराद् 
गृह्यः। गृहस्यश्चाधिकारी | तथाचापस्तम्बः--५ग्रहनेधिनोय- 

दशानीयस्य होमा यलवश्रेणति । “पासन पचने वे"तिच्यव- 

स्थतो विकस्यः--ओपासनवत ओपासने, विधुरावेः पचन 

इति ! तयो चच्छन्दोगानां गृहय--“यस्मन्नौ पाणि रृहीया- 

दिश्ति प्रकृ वशवेवमाश्रातम् | माप्यकारस्तु भविषाहाप्रः 

आगस्यारम्भाद्नियतोऽत्ाननिः, समादृत्तस्य च ष्थकूपाकल्य 

१. प्न. धृ. पाठ ९. वय, पाठः. ३, ध्य 

ॐ, ख. ग. पाठः, #. भ्वाष्ठा स, ग. पाठ ५. प्तौऽपनिः च. पाठः+ „ ख. ग, पाठः, #, 
| ¢ 



१९ माश्रलयनगृ्न् (िधीश््याय- 

भागि व्रिवादादै-्देवं करैव्यमिणलाद। र्रतिषुं च क्षोतकः 
भरकरणे पञ्च महायज्ञा विहिताः, म यृहस्थमकरणे । पत्रस्य 
चविदितत्ात् पाणिना होमा वर्यश्रेति । अङ्गिरसतु-~ 

“शाला्नो विपचेदन्नं छोकरिके वापि नित्यश्ः। , 
यस्मिेवं पचेदन्नं तस्मिर् होमो विधीयते ॥ " 

इति ॥२॥ 
इति दरदचाचार्यमिश्रकृतायामाश्चलायनगृष्ररी 

मसमाभ्याये द्वितीय सण्ड 1 

अय वृतीयः खण्डः | 

अथ सं यन्न कच होष्यन्त्स्यादिवुमात्रावरं 
सर्वतः स्थण्डिलसुपलिप्योष्धिख्य पड् छेखा उदगायत 
पश्चात् भागायते नानन्तयोस्तिखो मध्ये तदभ्युक्ष्या- 
किं भरतिषठप्यान्वाधाय परिसमूह्य परिस्तीयं पुरस्ता- 
दक्षिणतः पश्चदुत्तरत इ्युदक्संस्थं तुष्णीं पर्यक्ष. 
णम्॥१॥ 

अयशब्दोऽधिकायार्थः।तेन पृक्ते वैश्वदेवे वक्ष्यमाणं 
तन्त्रं न भवति । खद्युशब्दो वाक्याठदि ! यत्रकचग्रहण- 

रथाकरणे अथ खलु होष्यन्त्स्यादिखहरहरहौमविधिः परस- 
येत 1 करण त्वन्यत्र विहितस्य होमस्य विरोषो विधीयत 
इति गम्यते । यत्न दोप्यन्स्स्यादिदेव से कग्रहणं करियते 
यन्नाधिदोनिकं तन्त्रं, तस्थाभ्िदोत्रेण आदुष्करणदोमकाट 
व्याख्याताविति तस्मिन्न पासनेऽपि परिस्तरणादयो दोष्वरमौ 

१. भ्वाप्यवि क षाठ 



दृतय. त. ] अनाविरीपेतम् । ११ 

यथा स्युरिति । इषोमौतरा अवरमात्रा यस्य तदिषुमत्रावरम् । 

अवरमरहणादैधिके दोपाभावः। सवैतः सवास दिश । इपएमा- 
त्रावेरम् एवभूतं स्थण्डिटसुपटिप्य तस्य पश्चिमे भागे उद्- 
गा्रताभेकां टेखा॒द्धिखेत् । तस्यान्तयोरुपक्रमोपसंहारयोः 
भ्रागायते द्वे नाना ध्यक्तया अतचृषटे इलथैः । तयो मध्ये 
आगायत।रितस्र ति पद् रेखा उद्धिखति। षण्णामेवोपदेशे- 
ऽपि पुनः पदग्रहणं पण्णासुपरि प्रतिष्ठापनमगर्यथा स्यादिति । 

ततस्तत् सथण्डिलमभ्युक्षति । उपरि ततोऽन्नि प्रतिष्ठापयति । 

अन्वाधानं कदचिरुपसमिन्धनम् । तश्वोपसमिदधेऽपि एनः 
कमाद्गतया कतैव्यम् ¡ परिसमूहनं सोदमेन पाणिना परितो 
माजैनम् । परिस्तरणं दर्भः  उपदेशकमदिव तिद्ध उदकू- 
संस्थवचनं ' सीस दिकषुदक्संस्थता यथा स्यादिति । तेन 
भावूतीच्योरपि आगगररेव परिस्तरणं भवति । तथाचापस्त- 

स्व कप्रागत्रदभैरभि परिस्दणाती"ति। तत्र ठ कव्पान्तर- 
प्युक्तं ^पागुदगत्र्वे'ति । परयक्षणं परित उदकतेकः । 

तुप्णीवचनमाचिोतिके परयक्षणे दृष्टो मन्त्रो मा भविति | कथं 

पुनरततमङृतिके तस्मिरतरय भ्रसङगः । एतदेव ज्ञापयति तव 
पुषे दृधे धरमोऽनापि अवतत इति । तेन पनशनस्वकः 
मादाय .ननिः परयुक्षणं भवति॥ १॥ 

पवित्राभ्यामाज्यस्योत्वनम् ॥ २ ॥ 

कर्तव्यमिति शोषः ॥ २ ॥ 
ट प्क दोषदं । सख पाठ २ भं परिस्तरणम् 

प्क ग पाठ २ ष्डेष्णुद क पठ ष 



१९ ` मश्रलायनगृतसतरम् ~ (िपमोऽध्ार्थ, 

~ अथ विलक्षणे पवित्रे कयश्नोखवनं, तदर्थवरं सूत्रम्-- 

अधच्छिन्नाम्रावनन्त्रभो प्रादेशमात्रौ दो ना- 
नान्तयोख्हीतवार्युष्ोपकनिष्िकाभ्यासुत्तानाभ्यां पाणि. 
भ्यां सवितुर प्रसवं उस्युनाम्यच्छिदेणं पवित्रेण वसो 
सूथस्य रद्विमभिरिति धरायुखुनात्ि सछन्मन्त्रेण दिस्त. 
ष्णीम्र् ॥ २॥ 

मञचब्दः मक्ैवाची । तेन सुकष्मच्छिननाग्रयोरमतिपेषः। 
ययोरन्तर्मन नास्ति तावनन्तर्मरभौ । मादशमात्रौ मदेशच- 
मात्रपरिभितौ एवम्भूतौ ऊुदौ पवित्रसंञौ । संज्ापरयोजनं , 
("पवित्रे अन्तर्थीय दक्षिणोत्तरौ पाणी सन्धाय प्रविनेवन्ता- 
विष्टयादौ । तौ कुश्च अन्तयोः अग्रमूख्योः नाना भरं 
यथा भवतः तथा गीता अङ्घष्ठोपकनिष्ठिकाम्यामङ्ुटीभ्यां 
ग्रहणम् । कनिषिकायाः _ सर्मपि याङ्कुछिः सोपकनिष्ठिका । 
उत्तानाभ्यां पाणिन्यामिति नियमः । सविवुषटेयनेन मन्त्रेण 

म्रा रागपवर्भमुरुनाति । “नतस्य निया प्राच्रधे्टा" इदेव 
सेदधे प्राग्वचनं शाख्यान्तरदपुनराहारनिदच्यर्थम् 1, एतदेव 

ज्ञापकं द्ास्मान्तरद््टा विधयोऽसति चिरोधेपत्राप्याश्नयि- 
तव्या इति । तयथा--“^पविव्रयरेव तावच्छिन्ति न नखेन 
अद्धिरनुमज्ये्ति । तथा पृथक्त्वेनापि समौ दर्भौ मवतः-- 
"समावप्रच्छिन्नग्रौ दर्भौ पादेदामान्रािति। तत्र पादेखमात्रा- 

१, श्प सष. पाठः, २. पस्य पु, ९. सस्य निः 

भ, पाठः, ४. पवार, ५ ध्युलेना ख ग. पाटः. 



५ 

दृतीय सखण्ड } अनाविलोपेतम् । १२ 

वि्युक्तेऽपि समाविति वचनं प्रथक्तवा्षम् । तथोत्तेणा् 
संस्तीर्णेषु दमेषु दन्ददाः पात्रप्रयोगः, परोक्षणीसंस्कारः, पा- 
घ्रपोक्षणं, पवित्रान्तर्हितायामाञ्यस्थास्यामाञ्यं मिरूप्योदी- 
चोऽद्गाराननिरूढ्य तेष्वधिध्निख ज्वर्तावयोल ढे दभ्र पर. 
लस्य त्रिः पर्यभि कुत्वा उदगुदयास्याङ्गारान् भत्यूह्यावीक्तमु- 
त्पत्रनं भवति । “सर्वत्रैव कर्मावृत्तावि!!ति परिमाष। निग्रहणे 
सति भवति । इहे तु चिग्रहणाभावात् सच्न्मन्त्रेण दिस्त- 

ष्णीमिल्युक्तम् । एवे चेत् त्िग्रहणमेवास्वु। एवं सिद्धे यदेतदा- 
रभ्यते सकरन्मन्त्रेणेति तज्ज्ञापयति सत्यपि भिग्रहणे गा- 
हष्वेषा परिभाषा न भवतीति । तेन शप्रदक्षिणं शिरलिर- 
नदति त्रिर्तेजसा मा समनज्मीश्यत्र यावत्कर्माभ्यासं मन्त्रा- 

दत्तिः सिद्धा भवति । माङुत्पुनातीति भसिदः पाठः । तत्र 
कठः पराङ्मुखत्वं पराप्नोति । तस्मायथोक्त एव पाठः । इह 
त॒ ह्िरूट्पवनं विधीयते भाप्यस्यो्पवनमिति प्रागुखुनातीति 
च। तत्र यः समन््को विधिः तस्य प्रकरणे निवेशः, इत- 
रस्यान्यत्न “तमतिनीय चलुशहीतमाज्यं जहयादिश्त्यादौ ॥९॥ 

क्ृताकृतमाज्यहोमेपु परिस्तरणम् ॥ ४ ॥ 
येषु कषेमे आज्यमेव हविः तेषु प्रिरतरणं कता- 

छृतं क्रियतां वा मा वा, वैकल्पिकमिर्थः ॥ ४ ॥ 

तथाञ्यभागो पाकयज्ञेषु ॥ ५ ॥ 
पाकयक्षयरदणमाज्यहोमाधिकारनिदत्यर्थम् । स्वेषु 

पाकयत्ते्वाज्यभागौ कृताछूतावियर्थः॥ ५ ॥ 

२. ुला्म्ः कल. ग, रट. 



१४ “ माश्वलायनगृ्सूत्रम् । (मोऽध्यायः 

बह्मा च धन्वन्तरियक्घश्रुखगववजम् ॥ ६॥ 
योऽयं ब्रह्मा शाखान्तरेषु प्रसिद्धः प्ब्रह्माणं दक्षिणतो 

वर्मैषु निषायेभ््ति प्राप्तः, सोऽप्यत्र छताकरृतः धन्वन्तरिं 
अखगवं च वर्जयित्वान्येषु पाकयज्ञेषु वैकस्पिकः । तयोस्तु 
नि इत्यथः | पर्स्तिरणादीनां चेच्छातो विकल्पः, अन्यतमं 
क्रियते अन्यतमं न स्वणि वा करियन्ते नवेति, न त सह. 

.. प्रवृत्ति; सह वा निदृत्तिरिति नियमः, कारणाभावात् ॥‰॥ 

असुष्मै स्वाहेति जहयाद् ॥ ७ ॥ 
इह तदेवद्यर्मन्त्रै् होमो दष्टः “अपरे नय सप्रथा 

राये अस्मानिति दे” इत्यादौ । देवतापदैख “ताविन्यै ~ 
हणे इदयादौ "“भथ काम्यानां स्थान” इद्यादौ च देवता 
उपदिष्टाः, न मन्त्राः । तन्न किं तदेवत्यमैन्दोभः उत देवे- 
तापदैरिति संदाये देवतापदैरिति अनेन विधीयते | अघ्मा 
इति देवतापदस्य चदुध्यैन्तस्योपरुक्षणम् + सहेति परि" 
मायासिदधस्यैादुवादैः सवादाकारान्तेमन्तरैरिति ॥ ७ ॥ - 

अिरिन्डः भ्रजापतिर्विशेदेवा बह्मेलनादे्यो ॥ ८ ॥ 
यत्न होमश्चोयते न मन्त्रः ततरैताम्यो देवताभ्यो 

होभः कैव्यः। चौरकमोपनयनगगोदानविबृहा-उदाहरणमे] 
तत्र दि ̂ ्नेके काखनेभति पक्षे मन्त्राः अतिपिद्धाः। होमश्वो- 
दितः तेषां पुरस्ताचचतस्र आाज्याहुतीजहुयादिण्ति । तनै- 
ताभ्यो देवताभ्यो होमः कतव्य इति ॥ ८ ॥ 

१. ष्टाः ।ताख.घ, पाठ. २. सस्यं संवा ख, पाट. 
३, ्दात् स्वाः ग. पाठ^ ४. ध्यः । सिमदादरणं चौरो .... दा" । त 
ग, च्, पाठ्, 0 ~~ 



चदुर्थं खण्ड ] भनाविलोपेतम् ¦ १५ 

~ एकवदिरिष्माज्यखिष्टकतः स्युस्तुस्यकालोः ॥ ९ ॥ 
पाकयत्ताः शा्रतोऽर्थतो वा आदवयुजीकमीग्रयणरा- 

दयः । तेषु वर्हिरादयस्तन्भरूता इय्थैः । वर्हिरादिग्रदणस- 
परक्षणम् ¡ तेन परिस्तरण़ादीनामपि सदेव क्रिया म- 
वति । देश्कारकर्त्रैक्याद्रेव तन्वते सिद्धे समानदेवत्येषु 
व॒द्यकाटेपु प्रधानाहुतीनां तन्त्रता मा भूदित्येवम्थमिदमा- 

रम्यते ॥ ९॥ 
तधद्घगायोदाहरणेन स्पष्टयति -- 

तद्वेपाभियन्ञगाथा गीयते -- 

"पाकयन्ञान् समासाय एकाञ्यानेकवा्ियः । 
एकैस्विषटक्रतः कु्यान्नानापि सति देवते ॥ 

इति ॥ १० ॥ 
नानापि सति दैवते अपिशब्ददिकस्मिननपि दैवते आ- 

अयादीनामिव तन्तेतवं न प्रधानाहुतीनामिति नानार्थः ॥ १०॥ 
इति ्रदत्ताचार्यमिश्विरचितायामाश्चगयनगृदती 

प्रभमाध्ययि वतीय खण्ड । 

अथ वटुैः खण्डः 1 

उदगयन आपर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्ष चौल- 

कर्मोपनयनगोदानविवादाः ॥ १ ॥ 

उद्गयनं भसिद्धम्। आपूरयमाणश्चासो पक्षश्रेयापूर्ै- 

माणपक्षः केन पुनरापू्ते, शेन ज्योतिषा । अहरहः यस्मिन् 

कर्मणि यन्नक्षत्ं जयोतिप्दास्विदितं त् कल्याणम् । उदग- 



रद् आशलायनगृधसत्रम् । ट (भपगोऽध्यायः - 

यनादिविधानं दृक्षिणायनादिभतियेषाथम् । जहनीति च व- 
क्तम्यं रात्रौ मा. भूदिति | सछच्वश्रोदगयनादीनां ने विक- 
द्पः। "तृतीये वपे चौलमिशतिवत् सिद्धे कर्मग्रहणं सर्वकर्मणा 
खदगयनादौ पकत्ययैम् ! चौटादि्रहणं ठ “तेषां परर्ताच- 
तस्र आव्याहुतीरिध्यत्र चौलादीनामेव अहणं यथा स्या- 

दिति । नैमित्तिकानि तु निमित्तानन्तरमेव का्याभि यथा 

प्कपोतश्ेद्गारसषटन्यादिणति । अपर आह कर्मव्रहणं चौले. 
नैव सम्बध्यते चौरछकर्मति । “तृतीये वयं चौटमिश्यत त्वेक 
देाग्रहणं द्रवयं भीमसेनो-भीम इतिवत् । तस्माज्चहुर्णो- 

मेव काटनियम इति । नतादेदानेषु छु वाति, “एतेन वा- 

पनादिषरदानान्तमिश्ुपनयनातिदेशाव, । वं चौलातिः 

केदापदे् सिद्धे मोदानमहणं यत्र गोदानगन्धोऽप्यरति त- 

जरापि कथमयं कालः स्यादिति । यथा समावतेने “गोदा- 

.निकं करम कु्बतिःति । समावर्तनग्रहणमेव ठ न कृतं छष- ` 

वार्थम् ॥ १॥ = ~ " 

सार्वैकालमेके विवाहम् ॥ २). 

एके आचायीः सर्वकाडं सर्वम्म् काटे कर्तव्यं 

विवाहं मन्यन्ते  प्डोदिभै मात परिहाप्योचतमं च नैदाधम्' 

इत्यापस्तम्वीयो विदोषः ॥ २ ॥ 

तेषां युरस्ताच्चतसर आव्याटतीयहयात् । ३ 

१. श्या मः पृ. पाटःः २ श्य" श्वस्पोऽप्य' क. प्राठः, 



चतुर्थः खण्डः] सनाविरोपेतम् । ~ १७ 

तेपामित्यनन्तरस्ये विवाहस्य सम्बन्धो मा भूदिति। 
क्ापकरात् सिद्धम् ! यदयं “विवादे चतुरधामिणुत्तर्र तरिका- 
हम्रहणं करोति तञज्ञापयति इह स्प्ैपां सम्बन्ध इति ) 
तरं विस्पशा्थं तेपाग्रहणम् । चतसग्रहणमनर्थकं चतद्णा- 
मेवोपदेशात् । नियमार्थं सु, चतल एव तेथामाहूतय इति । 
तेनाञ्यमाभौ पक्षेऽपि न भवतः । सििष्ट्न् भवति पुरस्ताद्- 

अदणाव् , पुरस्ताश्चतन्त एवेति नियमात् । यत्र हेम उपदि- 
श्यते न द्रव्यं तननाज्यमेव प्रातं दशयति -- “आग्यरेपेण 
वानक्ति हदये" इति । स्पष्टं चैतत् कल्पान्तरे “जुदोतीति 
चोयमनि,स्िरग्ये प्रतीयादि"ति। एवभिहापि सिद्धे आञ्य- 
ग्रटुणमाज्यहोमा एव ते कथं स्युरिति । तेन विवाहे टजेषु 
सत्स्वपि “छताछरृतमाग्यहोमेषु परिस्तरणम् इयद् भवति ॥ 

अभ्न आगरुपि पवस ति तिरटभिः भजापते-न 
सदेतान्यन्य इति च व्याह्टतिभि्वा ॥ ४॥ 

सिमिच्छास्रे व्याष्टतिग्रहणे चतल्न एव ग्न्ते परि- 

भापितल्यात्। भ्याहतिश्च भुः स्वादा सुवः साहा सुवः स्वाहा 

भू वशुवः स्वहिति । तत्र भुः खदित्याद्रिषु स्वरूपेण पठ्य~ 
मानिप्वपि ग्याहतिभिग्रेति वचनमेतदर्थमेव कृतम् ॥ ४ ॥ 

समुचयमेफे ॥ ५ ॥ 
एके आचार्याः पूरवोकानाम्टानामाहुनीनां सश्र 

मिच्छन्ति ॥ ५॥ 
द च्व किक. ण्ठ २. शव म, ३. भेत 
सर्वदाज्म' स. पठ. 

१. 



१८ साश्वजायनयूषचसूत् प्रिथमोऽष्यायः 
र 

नैके काथन॥६॥ 

एके त्वाचा्याः काञचनाप्याहुतिमौसां नेच्छन्ति । आ- 
हतीनामासामयं म्रतिपेधः काचनग्रहणाव् , न होमप्रतिदेधः।. 

तेनास्मिन् पक्षेऽनादेदयाहुतयो भवन्ति ॥ ६॥ 
त्वमर्यमा भवतति यत् कनीनामिति विवाहे चतुर्थीम् ॥ 

संख्यानिर्देो यत्र पूर्वोक्तस्योदध।रमिच्छति, करोति 
त्र यलम् । यथा ^"तुततीयस्याह्नः स्थान महाव्रतम् ” इति । 

यत्नामवे तत्को मवति नोद्धारः । यथा ^श्रतिप्रस्थाता 

चाजिने ततीय" इति । तस्मादिहाप्युत्कर्षः भाजापत्यायाः, 
नोद्धारः । पञ्चैता आहुतयः ॥ ७ ॥ 

कुलम परीक्षेत ये मातः पिद्त्श्ेति यथोक्तं 
पुरस्तात् ॥ < ॥ = 

सम्पन्नेप्वपि गुणेषु कुरमेव मधानमिति अदर्शनार्थ- 
सश्र इ्युक्तम् । मातृतः पितृतश्च वि्यादिसिर्ददापुरपशयुद्धि 
कुरुम् ! तत् प्रथमं परीक्षेत पश्चाद् युणान्तरमित्यरभैः ॥ ८ ॥ 

सथापंरे गुणा विधीयन्ते -- , 

बुद्धिमते कन्यां पयच्छेत् ॥ ९ 1 

श्ास्ाविरुख्छादष्टविषया बुद्धिः ॥ ९॥. 

फन्यायुणानाद्-- 

बुदधिरूपशीललक्षणसंपन्नामसेगाघ्ुपयच्छेत ॥ १०५ 

प्नेकाने' ध. पाटः. १. प्ति समाने घ. पाठ २. 



चतुथः खण्डः] अनाविकोपेतम् । १९ 

उुदिन्यील्याता । रूपं वराय रचितम् । रक्षणानि 
समुद्रिकादिपसिद्धान ॥ १०॥ 

देयानि खक्षणानि ॥ ११॥ =, 
शाखाणां वदहुचात् परस्परविरोधाच दुक्घेयतं क- 

क्षणानाम् ॥ ११॥ 
का तरि गतिरित्याद-- 

अष्टौ पिण्डान् कृता तम्र प्रथमं जज्ञ छते 
सदयं प्रापिषठितं यदियं कुमार्यभिजाता तादियमिह पति 
पद्यतां यत् क्त्यं तद् इदयतामिति पिण्डानभिमन्न्य 

कुमारीं ब्रूयादेषामेकं गृहाणेति ॥ १२॥ 

वक्ष्यमणे््यैर्टौ पिण्डान् छता ऋतमग्र हत्यनेन 
मन्त्रेण तान् पिण्डानमिमन्त््य वरः कुमारीं ब्रधाद् एषां पि- 
ण्डानां मध्ये एकं गृहाणेति। पुनः पिण्डानिति वचनं कमार्या 
अभिमन्त्रणं मा भृत् । सन्निधानाद् दितीयानिर्दशान्मन्त्र- 
लिङ्गस्य चाविरेपात् तरया अपि भरसङ्खः ॥ १२॥ 

्षेत्राचेदुभयतःसस्याद् शद्वीयादश्चवल्यस्याः ध- 
जा भविष्यतीति षियात् ॥ १३ ॥ 

यस्मिन् क्षेत्रे भतिरतवत्सरं दिः सस्यं निष्पद्यते तदु - 

भयतःसस्यं, तरमात् ेत्रादाहुतं पिण्डं यदि सा गृहतीयाद् 

अस्या प्रजा अन्नवती मविष्यतीति वियान्जानीयात् ॥ १३॥ 

गोात् पशुमती ॥ १९ ॥ 

गृहीयाचेदस्याः प्रजा सविष्यतीति विवादित स~ 
क्त! दायि क्यति। ठेरय, पष्ठ 

५ 

१. शानत प. पट 



२०. आश्वलायनगृतूत्रम्  , [अथमीऽन्ययः 
वैत्राचवसते । गोष्ठ गोस्थानम् । ततशनदाहतंःपिण्डं गृह्णीयात् ` 
पश्ुमलस्याः - प्रजा भविष्यतीति वियात ¦ एवमुत्तरेष्वपि 
द्व्य् ॥ १४ ॥ ॥ 

वेदिपुरीषाद् बहमवर्स॑स्िनी ॥ १५ ॥ 

वेदिगंताः “पांसवो वेदिपुसधम् । वरत्तराध्याय्तं 
यज्ञो बरहमवच॑सम् ॥ ९५ ॥ =, 

अविदासिनो ददात् सवंसम्पन्ना ॥ १६ ॥ 

अविदासी अशोष्यः । दसिरपक्षये ॥ १६ ॥ 

देवनात् ितवी ॥ १७ ॥ 
~ * देवनं धृतस्थानम् । कितव चूतपय ॥ ९ ॥ 

चतुप्पथाद् विमरन्ाजिनी ॥ १८ ॥ 
५ चतुर्णा पथां समाहारश्तुष्पथम् । विविधं या भन्रज- 

तिसा विप्रचाजिनी, खडले न तिषठतीयर्थः ॥ १८ ॥ 
हरिणादधल्या ॥ १९॥ 
उपरपरदेशा इरिणं, यत्र धान्यं न प्ररोहति 1 अधन्या 

धनरहिता ॥ १९ ॥ 

ˆ इमश्षानात्च् पतिषध्नी ॥ २० ॥ 
तस्याः प्रजा पति्ीयेके ! स्रयमिखन्ये ॥ २० ॥ . 
अङ्कस्य कन्यामुद्कपूर्वा दव्यादेप बाह्यो वि~ 

वाहुः ॥ २१ ॥ 
अथ व्रा्लादयोऽषटौ विवाहाः । तत्रादौ बाद्मणानामेव 

भवतः घतिम्रहाचिज्यतेयोगाच् । गान्धर क्षधियस्य पुराणेषु 
दर्दीनात , नया गक्षसो युद्तयोगाठ. । आगे वैर्यरय 

1 



, चतुर्थः सण्डः] ~  अनाविलैपैतम् ) =" | 

दव्यपंयोगात् । अन्ये , ्रयोऽनियताः हेःवमावात् । पैशा. 
चो निन्दितिः॥ २१॥ 

तस्यां जातो द्वादशावरान् द्वाद परान् पुनाद्यु- 
भयतः ॥ २२ ॥ 

तस्यां बाह्मविबाहोढायां जातः पुत्रः खभयतः माठ. 
वेह पित्वं च परान्ेरान् द्वादश दाद पुनाति । एवमु 

त्तर्ापि ॥ २२ ॥ 
~ भतिजे वितते कमणि दयादलड्छृत्य स 
६॥२२॥ ` . - 

चितते कर्मणि कर्ममध्य इयर्थः ॥ १६॥ 

दशावरान् दरा परान् पुनाद्युभयतः ॥ २४ ॥ 

तस्यां जात इति सर्वत्रादुव्तते ॥ २४ ॥ 

-. `स धर्मं चरतम् इति प्राजापत्यः ॥ २५ ॥ 
सह धर्म चरतम् इति समयं छता यत्र प्रदानं सर प्रा- 

जापः । यथप्यन्येष्वपि विवरेषु सदयमेचरणमसिति, तभा 

प्यत्र यावञ्जविं सद्ध्मचरणमेव न मध्ये आश्रमान्तरधापि- 

रिति विशेषः} किच तथा तयैव सहधर्मेचरणं न रयन्तर- 

विवाहः ॥ २५॥ 
अष्टावरान्ट पराम्. पुनाद्युभयतः॥ २६ ॥ 

. भोमिथुनं दच्वोपयच्ेत स आर्पः । २७॥ 

सप्तावरान् सप्त परभ पुनादयुभयतः ॥ २८ ॥ 
न्िथ समयं छतवोपयच्टेत स गान्धर्वः ॥ २९॥ 
मिधः रहास परम्पर वा।समय भद्र भगजस्माम 

मजस्य मामिदलेवमादि ॥ २९॥ 
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घनेनोपतेोष्योपयच्छेत स आसुरः ॥ ३० ॥ 
"“वित्तेनायतिः खीमतामाघुर" इति गौतमः । तेन 

कन्याया धनेनोपसोपणेऽपि नसुरत्वम् ॥ ३० ॥ 
सुतानां प्रमत्तानां वापहरेत् स पेशाचः ॥ ३१॥ 

 प्रमादोऽनषधानता ॥ ३१ ॥ 
हस्व भित्वा च कीर्पणि रुदतीं रुदो हरेव् 

स राक्षसः ॥ ३२॥ 
दाति हरदत्ताचार्ममिश्ृतायामाश्वलायनगुपव्रतौ 

प्रथमाध्याये चदथ खण्डः | 

अय पएल्चमः खण्डः। - 

अथखदृ्वावचा जनपदधर्मा भामधमौश्च तान् 

विवाहे प्रतीयात् #॥ १ ॥ 
अथखद्विति वाक्योपन्यासे । उश्चावचा भनियताः, 

शरकरूपा इथ । जनपदा अङ्गवद्ादयः ! जनपदधमीन् 

आमधर्माक्नं विवे प्रतीयादियेव वक्तव्ये तानिति वचन- 

साम्यात ताटश्ानेखर्भैः । तेन ऊरुधमणामपि ग्रहुणम् । 

अतीयात जानीयात् । ञानेन चात्र तत्पू्ेकं करणं * रक्ष्यते । 

कर्यादिखशः । वरिवादहाधिकारे. विवाहय्रहणं छसनं वरिवादे एते 

-घधसो यथा स्थुरिति 1 उपयमनादुत्तरकाट विधानादुपयम- 

नेनस्युः॥९॥ 

-यत्त समानं तद्वस्यामः ॥ २॥ 

यच् सर्वेपां समानं यथान्यानि कर्माण्यत्रिसोपोपदेदा- 
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देव स्वेषु जनपदादिपु भवन्ति तथात्रापि सिदध नियमार्थ 

मिदमारम्यते -- यहदयामस्तत् सर्वेषां मयतीति । तेन जन- 
पदादिधरमैस्य वद्यमाणस्य च विरोधे वक्ष्यमाणमेव भवति । 

तयथा -~- केषुचिद् देदोपु सयः समविशनं दष्टं वक््यमागेन 
~ भिरान्नं दादशराच्रभिति बह्यचर्येण वाध्यते ॥ २॥ 

पश्चादग्नेरं पठमरमानं प्रति्टाप्योत्तरपुरस्तादुद- 
कुम्भे समन्वारन्धायां हता तिष्ठन् पवयदमुखः पादस 
ख्या आसीनाय भ्णामे ते सौभगत्वाय हस्तमिव्यङ्- 
यु्ठमेव गृह्णीयाद्यदि कामयेत पुमांस एव मे पुत्रा जाये 
र्निति अद्टीरेव छीकामो रोमान्ते हस्तं साद्य 
भयकामः ॥ ३॥ 

, मून्मय्या अपि दृषदः संमवाद्दमग्रहणम् । भदमनो य. - 

स्यकस्यचिद् ग्रहणाय दपदमिः्युक्तम्। यया पिष्यते सा टपत्। 

उत्तरपुरस्तात्. उत्तरया पूर्वस्याश्च दिशोरन्तराटे। समन्वार- 

व्धायां क्षमन्वारज्धवयाम् । हत्वा तिष्ठानिति होमोत्तरकालं 

स्थासैददीनादास्तीन एव जुहोतीति दशयति । सामान्यपिक्ष 
. च दर्शनम् आसीनो द्विदामान् जहोतीति । प्रवङ्षुख इति 
वचनं भाक्चे्टानिदृत्यर्थम् । प्राङ्मुस्या इति वचनं रज्जा- 

_-दिनावाङ्मुखीतवनिद्स्यथैम् । इद् आसीनाया इति वचनमु- 
त्तरं कम तिष्न्लाः स्यादिति । ग्म्णामि ते सामगत्वाय स्त- 
मिति हस्तं यहीयादिति निलो व्रिषिः । इतरे युणकामाः 1 

न दयत्ासी, क. य. प. पाठः २. क्षद्, स. ग 

शरः, 
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तयाचाङ्गु्ठमेवाङ्गुलीरवेयेवकारः सङ्गच्छते | शदक्षिणिन नाचा 
~ हस्तेन क्षिणयुत्तानं हस्तं ग्रह्लीयादि^यापस्तम्बः। पत्र शब्दस्य 
सन्यपसेऽपि दशनात् पुमा इत्युक्तम् । खीखब्दो दुहितृवाची 
सुत्रसन्निधानात् । रोमान्ते रोमवतः भदेशादुपरि । उभर्येकामः 

युत्रकामः खीकामच्च ॥३॥ - - 
~ भ्रदक्षिणमभ्निमुदकुम्भं च चरिः पटणयन् जपति ॥ ४॥ 

सर्वेपां यन्नाङ्गाना प्रदक्षिणेऽम्यन्तरीभावः 1 अन्यान्धपि ~ 
यक्ञाङ्गान्युपयु्छानि ५न विहारेण व्यवेयादिभति वचनात् 1 

उदङुम्भपरटणं विह नियमार्थं -- दविवव्यतिरिक्तं यद् विवादे 

विशेषविदितं तच्रोदशुम्भमेवेति । तेनादमनो न भवतति | ख~ 
जानां घु मवत्येव । त्रिरित्यस्य परिणय्नियनेन सम्बन्धः 

अनन्तरत्वात्, न जपततीत्यनेन च्यवादितत्वात् । “परिणीय 

परिणीयिध्ति वीप्सा च तमेवार्थं स्पष्टयति । परिणयनाङ्गलाच 
जंपृस्य यावस्रिणयनमल्त्तिः ॥ ४ ॥ ५ 

अमोहमरस्मि सातं सा तमस्य मोहं यौरहं 
छ्ाधिवी तं स्ामादण्ठक् स्वं तावेह विवहावहै जां प्रज- 
नयाकदै _संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्यमानौ जीवव दारदः 
शतमिति ॥ ५॥ * 

परिणय॑नमन्त्रोऽयम् ॥ ५ ॥ 1 

परिणीय परिणीयादमानमासेदाति ॥ ६ ॥ 

् 

१, (तदादम' क. परार 
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वरीप्सावचनाद् यावत्परिणयनमारोहणम् । “दक्षिणेन ̀  
~ पद्दमानमास्थापयतीश्लापस्तम्बः ॥ ६ ॥ 

इममदमानमायोहादमेव त्वं स्थिरा भव सहस्व 
एतनायतोऽभितिठ पतन्यत इति ॥ ७ ॥ 

अमारोहणमन्त्रोऽयम् ॥ ७ ॥ = 

“ ~ वध्वोऽज्ञटा उपस्तीयै भ्राता म्रातुस्थानो वा ि- 
` सजानावपति ॥ < ॥ - 

वध्यौ इति प्राति बध्व इति छान्दसो निर्देशः । अप- 
पाठो वा। भ्राता सोदयः। घातृस्थानो अातृस्थानीवः पित 
ग्यपुत्रादिः ॥ ८॥ 

त्रिजीमदग्ननाम् ॥ ९॥ 
जमदघनिरब्दो गर्गादिः । तच यजो छु जमद- 

म्रीनाभिति भवितव्यम् । “जमदग्नीनां ठु पञ्चावत्तमिशूयाप- 

स्तम्ब । तसमाच्छिवादिषप्वम्ययं पठितन्यः । तथाच 

"जामद्ग्नौ वट्पा.इति भवरेणु पातम् । भवरो जामद भी, 

भवति ॥९॥ 

प्र्भिधार्य हविरवत्तं च ॥ १० ॥ 
८ 

हविष्शब्देन हविःखेप उच्यते । तस्य पूव प्रयभि- 

धारणं पश्चाद्वत्तस्य ॥ १०॥ 

एपोऽवदानधर्मः ॥ ११ ॥ 

१. "त जजल्ा इवि भरषे वध्वोऽजला इ! फ. प. पठः 

२, प्या, ३. व्याक सप शठ. ४ न्यो क स, 

पाठः, 
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“अवदानसम्पदा ज्हुयादिभ्या दिवव दानचोदनास्ेष 
धर्मः प्रयेतन्यः -- उपस्तरणं दिचिश्चावदानं हविखदानयो 
शच प्रयभिवारणमिति । उपस्तरणामिषारणयो्ैर एव कृत्तौ 
लाजानां राता । केत्वाग्रययस््वसल्पि समानकरतृकल पूष 
कातामात्रेऽपि प्रेण कल्पसृत्रेपु प्रयुज्यते ॥ ११ 

॥ अयमण तु देवं कन्या आभ्निमयक्नत-स इमां देः 
वो अर्यमा परेतो सुत नासुत्तः स्वाहा । वृरुणं चु देवं 
कन्या अन्निमयक्षत स इमां दवो वरुणः प्रेतो भुत 
नासुतः स्वाहा । पूषणं लु देवं कन्या अभिमयक्षत स 
इमां देषः धूपा परेतो सुखातु नासुतः स्वाहेत्यविच्छिन्द- 
स्जद्धि श्चचेव जहयात् ॥ १२॥ 

` एतैसिभिर्मननैर्वजाय् ज॒होति। कथम्, अञ्जकलिमवि- 
च्छिन्दती अञ्जलेर्वच्छेदमकर्वती वधूर्युहुयात्, स्रीछिङनिर्ै 

शात्।मन्वास्त वरस्यैव, स इमामित्तिमन्वरलिङ्गाच्। अन्यथा स 
सां देव इत्येव स्यात्। सुचेव, था सुच द्यते एवमन्जडिना 
जुहोति । कथं सुचा यते । द्रवेषु तावत् सवीणि द्रव्याणि 
सुद्संखेन जुदोति।जदवेएु ठु “अपिदषदिवशरदक्षणे हत्वेति 
कल्पान्तरम् । तस्मादिदहाप्यपिदधदिव लाजान् जोति, न - 
मुखेन ॥ १२॥ 

अपरिणीय श्युपैपुटेनाभ्यात्मं तुष्णीं चतुर्थम् ॥ १२ ॥ 
तरिः परिणयच्निश्ति वचनाचुधंस्य परिणयनस्या- 

मतिरेव । तथाप्यपरिणीयेत्युच्यते दितीयदेतीयायपि होमौ 
१. ुवङ् क. षाठः, २.'्नि किः ख. पाठ ३. ध- 

स्तथा, $, .न्तेत दए" क. पाठः+ ५" पविः क. ग. पाठः, 
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परिणीय कर्तव्याविति ज्ञापनार्थम् । अन्यथा च्रीणि परिण. 
यनान्यर्मारोहणान्तानि निरन्तयाणि छता होमा अपि च- 
यो निरन्तराः क्रियेरन् ›, तथोपदिषटलात् । ततश्च प्रथम एव 
होमः परिणीय छतः स्याद् , नेतरौ । अनेन ठु प्रतिपेथेन 
सर्वेपामेव होमानां चतुर्थव्यतिरिकानां परिणीय क्रिया ज्ञा 
पिता भवति । शपपुटेन शुपैकोणेन । अभ्यात्ममिति प्राक्- 
चेानिव्र्यर्थम्। मन्व्ाुपदेशादेव सिद तुप्णीवचनं ^प्रजा- 

पतिं मनसा ध्यायात् तू्णीहोमेषु सपर्रेशट्यस्य परप्त्यर्थम् । 
उपदरेशक्रमादेव सिद्धे चतुैचनं लाजानां सिष्टृन्मा भू- 
दिति । वधूरेव कर्त्री चतुर्थवचनादेव ॥ १३ ॥ 

ओप्थोप्य हैके राजान् परिणयन्ति ॥ १९॥ 
एके आचार्यौ छाजानोप्योप्य हतवा हता परिणयनं 

कर्तव्यमित्राहुरियर्थः । हदाण्दोऽभिमतोऽय पक्ष इति द््ी- 
नार्थः ॥ १४॥ 

तथोत्तमे आहुती न सन्निपततः ॥ १५ ॥ 
तथा कर्ैव्यम् । अरिमन् पक्षे उत्तमैयोराहुस्योः स- 

निपातो न मवतीदर्थः । किमर्थमिदमिह् । प्रायुक्तमपरिणी- 

येति । तदन्यार्यं तदिह दोषमावहति । ठतीयं परिणवनम- 

कत्वा चतुर्थो दमः कत्य इत सिद्धे भवति अपरिणीय 

चतुर्थीमिति वचनात । अरमाद् वचनात् इतीयं परिणयनं 
करत्वा चतुथा होमः सव्य इति सिद्धं भवति ॥ १५ ॥ 

अथास्य शिखे विपति यादे कतं भवतः ॥ १६॥ 
अथङब्दोऽनन्तरार्थः। तेन यियटद्त उत्कः । अस्ये 

ष्व्वौः भ. पा. २. ष्क पार, 
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अस्या इत्यथैः । आत्मनिद्च्यर्थ चेतदुक्तम् । यदि कृते 
भवत इति यामादिधर्माणामनियतत्वादुक्तस् ॥ १६ ॥ 

उर्णास्तुके केशपक्षयो्द्धे भवतः ॥ ९७1 
एवेखक्षणे ते शिखे, ययोषिमोक उपदिष्टः । ऊणी- 

र्तुके ऊर्णासते । केखपक्षयोः केदासन्निवेशस्य क्षिणोचरयोः 
पाद्वयोः ॥ १७.॥ 

रत्वा सुखामि वरुणस्य पाञ्लादिति॥ १८ ॥ 
दक्षिणस्या ऊर्णास्ुकाया अये मन्यः ॥ १८ ॥ 
उत्तरासुत्तरया ॥ १९ ॥ 
उत्तराम्रणीस्तुकामुत्तरयचौ प्रतो अुश्वामी"लनया 

िश्छच्वति ॥ ९९ ॥ ` 
अथेनामपराजितायां दिशि सततपदान्यभ्यु्का- 

मयतीप एकपयूर्जे द्धिपठपी रायस्पोषाय त्रिपदी मायो- 
भव्याय चलष्पदय भजन्यिः पथ्चपयुद्धुभ्यः षट्पदी 
सखा सप्तपदी भव सा मासदत्रता भव युत्रान् विन्दावहे 
ब्त सन्तु जरद टय इति ॥ २० ॥ 
† दाब्दः पूर्ववत् पूर्वोत्तरा दिगपराजिता । -अ- 

गन्यपेक्षया च सा द्यते ! तस्यां दिदि एनां कुं सत्त पवा 

न्थभ्युल्छामयति अस्थापयति गमयत्ति खयं दक्षिणे पदे - 
हीतवा निधापयति इष एकप्दायादिभिः सप्तभिर्मन्यरैः } षण्णां 

साकाङ्क्षत्वात् सक्तमे समाम्नातं भवादि सर्वत्र सम्चध्यते । 
रेतरेयि्णां च वचनं -- “श्नवादिं सर्वै समानमि°्ति [ ता 
एताः सप्ताचुषुभः सम्पयन्ते ॥ २१ ॥ 
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उभयोः सन्निधाय शिरसी उदकुम्भेनावसिच्य 
ब्राह्मण्या जीवपल्न्या जीवप्रजायः अगार यतां रारि 
प्रतिश्चयेत् ॥ २१ ॥ 

उभयो्म्पत्योः शिरसी सन्निधाय सन्निधाप्य सननि- 
हिते छरा पूर्वं स्थापितस्योदङुम्भस्योदकेनावसिशति वरः। 
अवसिच्य सौविष्टकृतं हत्वा या बाह्मणी जीवपतिका' जी- 
वप्रजा च भवति तस्या अगर रात्रिमेतां प्रतिश्रयेत् । परति- 

श्रयो नाम परकीययहे वासः ! अर्थ्॑राति नियमविधिरयं यत् 
प्रातैश्रयेत् तदेवम्भूताया बाह्मण्या अगार इति । तेन यत्र 
तदहरेव सख्यृहमवेशः तत्रैतन्न भवति । बहुभार्यस्य पुख्पस्य 
काचिन्परतपरजापि खी सम्भवति । तस्या अगारे मा भूत् 

प्रतिश्रवणमिल्यतः स्री विशोप्यते ॥ २१ ॥ 

धरुवमरुन्धती सक्तकपीनिति दष्टः वाचं विजेत 

जीवपत्नी प्रजां विन्देयेति ॥ २२॥ 
इतिदाव्दः प्रकारे । तेनान्येपामपि शुक्रद्ीनी यथा- 

सम्भवं दुरीनम् । अस्मिन् काले मन््रवदाग्िसगबिधा- 

नाद् यतवाचा पराम् मवरितव्यम् । मन्त्रलिङ्गात् स्वा एव 

बाग्िसर्मः ॥ २२॥ 
इति हरदचाचार्ममिश्रङतायामाश्वलायनगृदव्र

ची 

प्रथमाध्याये पश्चम खण्ड । 
् 

अथ प्रः पण्डः 1 
प्रयाण उपपद्यमाने प्रूपा सेतो नयतु हस्त 

हयोति चानमारोदयेत् ॥ १ ॥ 
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भयाणे क्रियमाणे पूपा त्वेति वधं यानं शकैटादिक- 
मारोहयेत् । यनेनैव नियत प्रयाणं, नेयाह -- उपप. , 

मान इति | यदि यानञ्रुपपयते, तदानेन मन्त्ेणायेदणं 

कर्तव्यं, यदि नोप्प्यते -्रकारान्तरेण्यपि नयनं भवदेव 

वध्वाः ॥ १ ॥ ~ 
अरमन्वतीरीयतें संरभष्वमिल्यधर्चेन नावसारे- 

ह्येत् ॥ २ ॥ ~ ए * 

अर्धन्त्रहणग्डनिवृत्यथम् ॥ २ ॥ 

उन्तरेणोच्छमयेत् ॥ २ ॥ 
उत्तरेणाधैर्चनोचारेयेत । सर्वत्र वरस्यैव मन्त्रः ॥ ६॥ 

जीवं रुदन्तीति रुदःत्याम् 1 ४ ॥ 

- यद् वधूवैन्धुवि्रोगाद् रोदिति तदैतामृचं जपेत् ॥४॥ 

विवाहान्निमय्रतोऽजसखं नयन्ति,॥ ५ ॥ 
विवाहप्रहणादृन्यस्यासेन भवति ! अजस्रमिति धिय- 

माणस्य नयनं यथा स्यादिति ! तेनान्यत्र समारोप्यापि न~ ` 

यनं भचति ॥ ५ ॥ (क 

कस्याणेषु देदावर्नचतुप्पथेयु भाविदन् परिप- 
न्थिन इति जपेत् ॥ ६ ॥ 

कल्याणाः धरशस्ताः, तेपु देरीयु उक्षे चम्यथेगु 

भ्माषिदन्निलस्या क्यो जपः कर्तव्यः ॥ ६ ॥ 

१. ध्यय ख. पाठ २, ध्यम् अथद्रुनोः 
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र वासे वासे खमङ्गरीर्वं वधूरितीश्रकानी- 
क्षेत ॥ ७.॥ । 

वासे वास इति वचनात् पथि न भवति ॥ ७ ॥ 

इह प्रियं प्रजया ते सष्टरध्यतामिति हं पवेश 
येत् ॥ <॥ - 

- विकवाहाश्चिसुपसमाधाय पश्चादस्यानडुहं चर्मा- 
स्तीर्य प्रम्प्रीवसुक्तरखोम तस्मिन्तुपविष्टायां समन्वार- 
डधायाम् आ नः परजां जनयतुःपरजापतिरिति चतखभिः 
त्युचं हुत्वा समञ्चन्वु विश्वेदेवा इति दध्नः प्रादय घर- 

_ तिभ्रयच्छेत् ॥ ९ \। ष 

नयनेऽधिकृत्वादोमे यःकधरिदसिमा भूदिति विवा. 
हाकिव्रहणम् । उपसमाधायेति चमीरतरणस्य कारोपदेशा- 

-म् । पश्चादिति अग्नेः पधिमे. देशे। आनड़दम् अनइहो त्रि- 
कारं चर्म । भ्राक् चास्य ग्रीवा उपरिशच रोमानि भवन्ति । 
तस्मिन्युपविष्टायां वध्वा समन्वारज्धवस्यां स्वयं चोपविरेय 

“आ नः प्रजामिति चतसृभिः भत्यृ चं जुहोति । यत्र भत्यृच 
ग्रहणं नास्ति तत्रापि भ्रत्यृचमेव दोमः “धाता ददातु दा- 
शुष इति दाम्यामि्यादौ, एकस्य कर्मणो वहुमन्त्रमन्या- 
स्यामिति इलया । वथा पसतम्बः---श्वचनादेकं कर्म बहुमन््र- 

मि"ति। इह ठ परत्युचय्रदणष्ठगन्ते हामा यथा स्याद् स्वा- 

हाकारो मा भरदिति । केचिदगन्ते होमं छत्वा पश्चाल् सवादा- 
कारं कुर्वन्त । समञ्न्त्िति दध्नः प्रार्य दध्न एदेदां स्वयं - 

अरस्य तस्याः प्रादानार्थ प्रतिप्रयच्छेत् ॥ ९॥ 
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आज्यरोयेण बानक्ति दये ॥ १० ॥ । 
। अथवा हुतरिष्ं यदाञ्यमाञ्वस्थाव्यां तेन हदये ड . 
आत्मनश्च चध्वा्ानक्ति पूर््ैणेव मन्त्रेण । यथा -- ध्दा- 
्ययोददवीदीराविग्त्यभिमरनमन्ः सकृत पयुक्तः सन्तुभयाथो 
भवति । एवमिहापि सकृदेव मन््रभयोगः , नाविति दिः 

वचनयोगात् । अन्ये त्वभ्यासमिच्छन्ति । ततः खिषक 
दादि1॥१०-॥ 

अत ऊर्ष्वमक्षाराखवणाशिनावधःशायिनो ब्रह्म 
चारिणौ स्याताम् । भिराच्ं दादश्चरात्रं संवत्सरं वैक 
श्हपि्जायत्त इति ॥ ११ ॥ 1 

अतःङब्देनानन्तरस्य गृहभवेश्नीयस्य निदेशे भरा 
क्त्ने मामे वब्रतच्यौ न भरासोति 1 अथ परमग्रङृतस्य वि. . 
वाहस्य निर्देक्ः एवमपि यस्य द्रे विवाहः तस्य श्रा 
गेव गृदभ्रवेशनीयान्माे एव॒ वतसमास्िः श्रामोति । त- 
स्माद् योगदयमेतद् व्याख्येयम् । विवाहभ्रत्यक्षाराल्वणा- 

शिनौ बहाचारिणौ स्वश्ताित्येको योगः। तते गृदमपेयनी- 
यादूर्वं त्रिरात्रं दादश्राचं सवत्सरं वेत्ति दितीयः । एक चऋ- 

षिजीयत इति ! एवं नियमयुक्तस्य ऋषिकरदुपः पुत्रो जायत 

इत्यर्थः ॥ १९ ॥ । । 

॥ चरितवतः सूर्याविदे वधूवच्ं दव्यात् १२ ॥ 

एवमम्यतमेन कल्पेन चरित्रतः सन् सूीविदे 
भ्तत्येनोत्ताभितेश्त्यारम्याध्यायपर्सिमातिये मन्नाः ते सूर्यया 
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चाः सूर्यारब्देनोच्यम्ते । यथा श्षाकपिरप्रतिरथः दृति । 
तान् मन्त्रान् पदशोऽक्षरशः स्वरसोऽथतश्च यो वेत्ति, तस्मै 
सृयौविदे | वधूत्सं विवाहकाठे यत् तया परिदितं वासः तद्, 
दयात् ॥ १२ ॥ 

अन्नं ब्राह्मणेभ्यः ॥ १३ ॥ 
दधादियेव ॥ १३ ॥ 
अथ स्वस्त्ययनं वाचयीत ॥ १४ ॥ 

अथ तैरुक्तवद्भिः खसस्यथनं वाचयेव् । स्वरत्ययन. 
मरित्वति वाचयेदित्यथ इति केचित् । पुण्याहवाचनोपलक्ष- 
णमित्यन्ये 1 तचचरणमेदेन देशभेदेन च भिद्यते । ततस्तस्या 
रान्नौ पुष्ये मुद्ते समविश्नम् ॥ १४॥ 

इति हरदचाचा्ैमिश््ृतायामाश्चलायनमृदते 
प्रथमाध्ययि षष्ठः सण्ड. । 

~ अथ सप्तमः खण्डः । 

पाणिगरहणादिः शद परिचरेत् स्वयं पल्न्यपिव 

पुत्रः ुमार्यन्तेवासी वा ॥ १॥ 

यरिमन् कर्मणि पाणिगद्यते तव् पाणिग्रहणं विवाहः 

तत आरभ्य गह्यम परिचरेत् । परिचरणं शुश्रूपा, समि- 

न्धनादिः। होम् पर्लकुमारीम्यतिरिक्तानाम्। तयोस्तु संमा- 

स्नमुपटेपनं हविरपकट्पनं समिन्धनमिदयादि । पुत्रस्या- 

प्थुपनीतस्य हणम् 1 तथापस्तम्वः-- शसखियानुपतेन 

क्षारलवणावरा्नसेचष्टस्य च होम परिचक्षते" इति । अन्ये ठ 

दममपि सर्वेषामिच्छन्ति । तथाचन्छनदागाः पत्नी 
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जुह्ुयादत्येके गृहाः प्ली गद्योऽ्चरेपः इति } तत्र रय. 
मिति मुख्यः कस्पः । इतरे करमेणाभावे विधयः । पाणिग्र- 
हणादिवचनं गहभवेशनीयादूर््वं मा भूदिति । साय्ुपकरम् 
पर्विरणम् ॥ १॥ 

` , नि्यातुगुहीतः स्यात् ॥२॥ । 
अनुशब्दः परेर्थे । अयमचिनित्यपरिग्दीततः स्याद् 

यजमानेन पल्या धा । अन्यतरोऽव्दयमञ्निसमीपे तिष्ठेत् 1 
नोभौ सरह भवसेतामित्यर्थः । उदयास्तमययोश्चायं नियमः। 
अन्ये तुं नित्यं धार्यं इत्यर्थमाहुः ॥ २ ॥ । 

यादि तृपद्याम्येत् पलन्युपवसेदिव्येके ॥ ३॥ 

यदि खस्वभिरुपडाम्येत् पल्या उपवासः स्यादि-` 

स्येके भन्यन्ते । अन्ये यजमानस्य | उमयोरपरे । अचाग्न्यु- 
त्पत्ति्रकाराचुपदेशाव् कल्पान्तरमपेक्ष्यम् । तवापस्तम्बः -- 

भनित्यः धायः ! भदमतो मन्थ्यः! श्रौधनियागाराद् बराहार्यैः। 
उप्वा्श्वान्यत्तरस्य भायीयाः पत्युर्वा 1 अनुगतेऽपि बोत्तरया 
जुहया्नोपवसेदि'ति । उत्तरया 'अयााग्नः इत्येतया । सर्व- 
चाग्न्युत्पत्तिरेपेव ॥ ३7 † ‹ 

तस्या्चिदोतच्रेण ॥ ४ ॥ 
विधिरिति शेषः । तस्य गृद्यस्याग्नेरग्निदीत्रेण विधिः 

्याल्यातः 1 त्च पाकयज्ञतन्वं न मवति, होप्यदमीस्तु मव- 

न्तीति भगेवोक्तम् ॥ ४॥ 

१. ष्ट देखान्तरं गच्छे्ा' घ. पाठ . 
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जभिदोत्रधमौणा स्वपा धके परिसच्चे -- 

भरादुप्करणदोमकाखो व्याख्यातौ ॥ ५॥ 
म्रादुप्करणं प्रज्वलनं (अपराह्ने गार्हपत्यं भ्रञ्वाल्यं 

इति पूर्वोक्तं, प्रदोपान्तो होभकालः सद्वान्तः प्रातरिति 
च।॥१५॥ 

होम्यं च मांसवञम् ॥ ६॥ 
होमा व्यं होम्यं, तदप्यग्निहोत्रेण व्याख्यातम् । 

माक्ष मांसं वर्जयित्वा । मांसप्रतिपेधाद् विज्ञायते शाला- 

न्तरविहितान्यपि द्रव्याणि गृद्यन्त इति । 

“पयो दयि यवामगश्च सर्पिरोदनतण्डुलाः । 
सोममांसं तथा तैरमापस्तानि दुदौव ठु ॥ 

इति ॥ ६॥ 
कामं तु व्रीहियवतिखेः ॥ ७॥ 
कामं चिति पूरवोक्तद्रव्याखमे बीद्यादीनां प्राप्त्य 

भ्रम् । अते ्रीहियवतिततरेति न सूत्रितम् । तै व्यस्तैहोभः, 
न समस्तैः ॥७॥ 

अग्नये स्वादिति सायं जहुयात् सूयौय स्वाहेति 
प्रातस्तुप्णी दितीये उभयत्र ॥ < ॥ 

उभयत्र सायं भातश्च दितीये माटुती तूष्णीं जुहु- 

यात् । मन्वाठुपदेशदेव सिद्धे तुप्णीमिति प्रजापतिष्या- 

नार्थम् ॥ <॥ 
इति हरद्ाचारयमिसकृतायामाश्चरायनगृहृतौ 

प्रथमाध्ययि सत्तम खण्ड | 

१ प्ति॥"ष पाठर 



३८ माशलायनगृस्रू्तम् [ प्रथमोऽध्याय 

क्रमेण निवापः तः, तेन क्रमेण असवे ला जुं धोकषाम्य- 
भीपोमाभ्यां तरा जुं प्रोक्षामीति । केचिदाहुः -- तस्यै तयै 
चुरश्चतुरः पवित्रे अन्तर्घरायेति । सर्वोऽयं विधिर्भेथानिरुप- 
मित्यनेनातिदिशयत हति ॥ ८ ॥ 

अवहतांचिः फलीकृतान् नाना श्रपयेत् ॥ ९ ॥, 

अवहननं ठुषविमोचर्नम् । फछीकरणं ` कणविमोच- 
नम् । परक्षाटनमपि व्रिर्भर्वति आचारात् ननेति पृथक्पात्रेु 
श्रपयेविव्यर्थः 1 ९॥ 

समोप्य वा ॥ १० ॥ 
एकस्मिन पात्रे समाबापं करत्वा वा श्रपयेव् ॥ १०॥ 

नानाभ्रपणे विषमा -- 

यादि नाना भ्रप्यद् विभज्य तण्डुरानभिमृशेदिः , 
दमसुष्मा इदमसुप्मा इति ॥ ११ ॥ 

यदा नाना श्रपणं तदा तण्डुराद् विभज्य पएथक्ू 
कूल्वाभिखशेद् दक्षिणेन हस्तेन इदमभये हदमभ्रीपोमाभ्या- 

` मिति ॥ ११॥ 
समोप्यपक्षे विशेषमाह -- 

यदय वै"समोप्य च्खुद्धारं जुहुयात् ॥ १२ ॥ 
यद्युवै इति निपातौ वाक्यारङ्करे । यदि समावापं 

द्त्वा श्रषयेत, तदा उयुद्रं व्युद््ल्य नानापाञे कत्वा पूर्वै 

१. ष्॥* २. नूवापा) ३. ध्वाश्रः ख. परः. 



अष्टमः खण्डः] अनाविलैपेतद् । ३९ 

वदमिश्ु्य जुहुयात् । जुहुयादिति वचनं होमकारे व्यदधासो 
यथा स्यादिति ॥ १२ ॥ 

श्वतानि हर्वीप्यभि्ार्योदयुद्रास्य वर्हिप्यालायेः 
ध्ममभिधार्यायं तं ट्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वर्धः 
स्व चेद्ध वधय चास्मान् परजया पशुभिग्रह्मवसतेनान्ना- 
येन समेधय स्वाहेति ॥ १३ ॥ 

आदध्यादिति शेषः, वक्ष्यमाणं वपिक्षयते | श्रतानीति 

यचनान्नाश्टूतानि नापि विद्ग्धानि 1 उदुरुदास्येति पाठः; 
उदङ्डिगति पठे कमुखदङ्ुखतं पराभोति } वर्िप्यास्ताय 

अस्मादुवानुवादाद् गम्यते अश्ति बरहिपस्तरणमिति । तच्च 
पादपः | पादेशमा्नं बर्दिरिच्छन्ति । तस्मिन् हविरासा- 
य। कर्पान्तरदशचैना् प्रतिष्ठितमभिधारयति। खादिरः पाल. 
श्यो वा एकर्विशतिदाररिष्मः चयः परिधयः स्थविष्ठो मध्यमः 
अणीयान् द्राघीयान् दक्षिणार्प्योऽणिष्ठो दरूसि्ठ उत्तरध्योऽर- 
ल्तिमात्रे दे आधारसमिधावनूयाजसमिदेका । प्वदशच होमा 

थीः । मध्यमं परिधिमुपर्दयोरवे आधारसमिधावादधाति 

दक्षिणारषपूवाधं उत्तरार्पूर्वये च। ततः पश्चदुरासमिधो युगप ` 

द्ादधाति अर्यं त इतिं स्वाहान्तेन ॥ २३ ॥ 

ठ ए. म्भन्यथा चेत् कदुंर्दद्युखलमरापिः । च फ. स. पाठः. २, 
प्ति प ग्. पाठ शने. । वर्हि प्दिशमात्रम् । आसन्नान्यमिधाः 
स्यति परतिष्ठितममिघार्यति । न । कल्पान्तरदश्नात् | तत इष्ममाभिषारमति। 
खा क. ख. एठः. ४. द् जुहोति । तत्र मन्त्रः भयं त इष्म इति ॥ 1 

"` गर घ्, पाठः. 



६६. आश्वटायनगृषस्म् (पधमोऽध्यायः 

अश्राएपः छण्टः। 

अथ पावैणः स्थालीपाकः ॥ १॥ 
, अथशब्दोऽधिकारारथैः । पक्षसन्धिः पै तत्र कैः 

श्रः पार्वणः) सथाव्यां प्रच्यत इति स्थालीपाकः । इह घ॒ तः 
विष्के कर्म विवक्षितम् । पार्वणव्रहणं कारुविधानार्थम् । 

अन्यथा पाणिग्रहणाद्धिवचनादहरदहः करिया पामोति ॥ ९ ॥ 

तस्य दर्शपरूणैमासाभ्यामुपवासः ॥ २॥ 
तस्य पार्वणस्य । ददीूणमासाम्याञुपवासो व्याः 

ख्यातः । उपवासशब्दो ऽयमभोजमे असिः । इह' ठ रा- 
त्रावमोजने द्रष्टव्यः । (न तस्य सायमदनीयाद् येन प्रात 
यक्ष्यमाणः स्याद् " इलयापस्तम्बः ¦ ध्रकृतसवादेव तिद्धे तस्येति 
वचनं नियमार्थम् । तस्येव पार्वणस्यायसुपवासविधिः स्यात्? 
तदतिवि् मा भूदिति १॥२॥ ` 

इष्मावर्हिपोश्च सन्नहनम् ॥ ३ ॥ 
सन्नहनं वन्धनं, तच्च द्र्चपूणमासाभ्यां व्यार्यातम् । 

समन्व्रकममन्त्रकं वा दाखान्तरे दं परवदैरिति ॥ 
देवतताश्चोपांशुयाजेन्रमहेन्दव्जैम् ॥ ४॥ 
देवताथ वर्चपू्णमासाभ्यां व्यस्याताः । किमविदो- 

पेण । नेाह -- उर्पांशुयाजेन्दरमहेन्दवजैम् , उपांश्ुदेवता-. 

मिन्द्रं महेन्द्रं च वर्जयित्वा ! तेन पैणैमास्यामभिरमपोनो, 
च अमावास्यायामधिचिन्दिभी चं ॥ ४॥ ~ 

१. ष्टः प्रास.ग. पठः. छरा ख. ग. चपाठः. ३. श्युः॥" 
भर पाठः. 



अष्टमः खण्डः] , भनाविरोपेतम् | ~ ३७ 

कास्या इतराः ॥ ५॥ 
उक्ताभ्योऽन्या उर्पाशुयाजादया देवताः कास्या भवन्ति 

कामे सति कर्तव्या इयर्थः । "विष्णुं बुभूषन् यजेतेश्यादेयः 
काभ्यः । अथ काम्यानां स्थाने काम्याश्चरव' इयेव सिद्धे 
वचनमिदं कामसंयोगेन पवैणि कथं प्रयोगः समानतन्त्रः 
स्यादिति । आञ्येन चोषाशुमिच्छन्ति । अपर आह -- पूरवो 

योगः भरधानदैवत्ताचिषयः । यास्त्विततरा अङ्गदेवताः, ता अपि 

काम्याश्वेत् ककैव्या एव ।'अथ प्रजाकामो राकां सिनीवारीं 

कुहमिति ॥ ५ ॥ 

तस्थे तस्यै देवतप्ये चतुरश्तुरे सुष्टीन् निषैपति ॥ ६ ॥ 
यस्मिन् यस्मिन् कर्मेमि या या देव्ता चयते तस्यै 

तस्थै । सषटिरिति परिमाणोपदेः ॥ ६ ॥ 
~ पवित्रे अन्तर्ायासुप्मै त्वा जुष्टं निधेपामीति ॥॥७9॥ 

पवित्रे प्रागुक्ते । ते अन्तर्धाय मध्ये कृत्वा अघम 
ता जुष्टं निधपामीयनेन मन्त्रेण निवपति । तत्रामुप्मा इ~ ` 

त्यस्य स्थाने देवतापदं चवु्यन्तं भयोक्तव्यम् -- अस्ये 
अस्रीपोमाभ्यां ता इन्द्राभिभ्यां सेति ॥ ७॥ ~ 

अथैनान् घोक्षति यथानिरततमसुप्मै त्वा जुष्टं 
धोक्षामीति ॥ < ॥ र 

अथशब्द आनन्तयथः । तेन सवषु निरतेषु नि. 
वौपपदे समात्तिऽनन्तरं प्रोक्षणम् । यथानिरुपैमिति येन 

२. भमा.क.ख. व. पाठ, २. श्योयन्तित्त म. पाठ. ३. प 
ये स. पाठ, 



४० चाशायनमृदस्लप् [मथगोऽप्यायः 

तूष्णीमाघारावाघार्याज्यभागो जुहयादन्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाति ॥ १९ ॥ 

मन्त्रादुपदेशादेव सिदध तृप्णीमिति वचनाद् दशपू. 
शमासयोर्मन््रन्यतिरिच्छ ये आषारधममास्ते भवन्ति । तेन 
पूर्वमाषारं सवेण जुहोति । उत्तरं परिधिसन्धिमन्ववहख भ- 
जापति मनसा ध्यायेन् उन्तरं तु दक्षिणं परिधिसन्धिमन्ववहय 

जह्याद् इन्द्रं मनसा ध्यायच् । सयानाभिग्राणने ठु न मवतः 
कसर्पान्तरे कवचिदप्यदद्ननाद्, “आसीनो दर्वीदोमाञ्जुरोती'- 

ति वचनाच । आज्यमागाविघ्युत्तरयोराहुलयोः संज्ञ । भयोजनं 

वतथाश्यमागौ पाकयङ्ेप्विति । उत्तरमामेयं दक्षिणे सौोम्य- 
मिति बक्ष्यमाणत्वादयपमै स्विति परिभाषेव सिदध मन्त्ोप- 

देशः कमार्थैः पूर्रमास्नेयः पश्वात् सौम्य इति ॥ १४ ॥ 
उनत्तरमाम्नेयं दक्षिणं सोम्यम ॥ १५ ॥ 

आजनय।रप दशविधः । जस्रुत्तरपाश्च हीतन्यतस्वादुत्तर 1 

दवं दक्षिणः ५ ११ ॥ 
तयेरेवदेश्त कारणमाद् - 

विज्ञायते चक्षुपी वा एते यज्ञस्य यदाञ्यभाम 
तस्मात् पुरुषस्य प्रत्यङ्सुखस्यासीनस्य द क्षिणमक्षयुत्तर 

भवस्युत्तरं दक्षिणम् ॥ १६ ॥ ॥ 

१. व्यद्डः ग. पट.. र-श्छः ख. पाटः ३ कात 

४. भावित मयोजनद् ॥' क. ख. पाड ~ ५. भति जुहुयादिति प ग घ 
पठः, ६. ति ! तयेदेराविषिः 1 उ" ५, श्यु। अरे" ग. प, पा," 



सष्टमः सण्डः] अनाविलोपेतम् । ४१ 

अआज्यमागो नाम यदेते यज्ञास्यस्य पुरुषस्य चक्षपी, 
तस्मदेवदेशौ । अत एव हि यदा पुषः भद्खख 
आतीनो भवति, तदा दक्षिणमदयुत्तरं मति अभयं शेतदु- 

त्तरम् । सभ्यं दक्षिणदिग्भागगतं भवति सोम्य वत् । त- 

स्मादेवेदेदाविति । उत्तरमा्नेयं॑दक्षिणं सोभ्यमिति वचना- 
वेववेदेशत्वे सिद्धे बाह्मणवाक्यमयुद्प्यते -- द्षिणापवे. 
प्येवमेतो होतन्यावित्ि । तेनान्यत्ैवंजातीयके उदगप- 
वरीता भवति ॥ १६ ॥ 

` मध्ये हवींपि ॥ १७ ॥ 
जुहुयादिलेव । सन्निधानादाञ्यभागयोरमैष्ये भधाना- 

हृति जुहुयात् ॥ १७ ॥ 
्रयक्तरं वा ॥ १८ ॥ 
साञ्यभागयेरिव प्रयक्तरं पर्चिमतरं वा प्रधानाहुतिं 

, जुह्यात् ॥ १८ ॥ 
प्राक्संस्थान्युदक्संस्थानि वा ॥ १९ ॥ 

, हर्बीपि ज्हयादियिव › मध्ये दर्वापीति वचनात् । 
उपयुपरि होमे भ्रासे वचनम् ॥ १९ ॥ 

- उन्तरपुरस्तात् सौविष्टकृतम् ॥ २०.॥ 
उत्तरपूर्वे भागे अममवरिव स्वष्टङ्देवलामाहुतिं जह 

चाः ध ९ 9 ९.५ हविषोः [^ 

मध्यात् पू्ाधाच ऽवद्यति ॥ २९ ॥ 
हविषो मध्या पूर्वाधाश्चावयति, उपस्तरणाभिषार- 

णे डे, एवं चतुरवत्तम् ॥ ९१॥ 

१, २.५) ३ श्वक्षयते' क. ख, पाठः. ४. 
-------न्क र पद्वकैकल.पाठम ४. म्मम, मः, 

४५. प्ति ॥" घ. पठ. 



४१ „ सराश्रलयनणग्रपरम् [पपमोऽध्यामः 

मध्यात् पवात् पश्चादिति पथावक्तिना् ॥ २२॥ 
पश्चावेत्तिनो जमदस्मयः, तेषामयमवदानकरमः । पश्चा 

ीन्ेत्येतावसयुक्त शतस्य नियाः भाशचश्चेट दति भाक्संस्थता 
भ्ाप्तोति । तस्मात् क्रमार्थ गुरसूत्रकरणम् ॥ २२॥ 

उत्तरार्थात्' सोविष्टकृतम् ॥ २३॥ - 
सौविषटकृतमवदाने हविष उत्तराधीद्वधति ! एकव. 

चेनस्याविवक्षितत्वात् पञ्चावत्तिनो दिरवदानम् । ममिषा- 
रणं छु सरवैषां हिमवति । एवमवदानसंपत्तिसैवति । आपरत- 
म्बोऽप्याह-~ सर्वेपां हविपाखन्तराधौत् सदत् सकृत् सि्- 

छतेऽवदयति | दिःपञ्ावक्तिनो दैवतसौविधकृतैडचदुधीकरणि- 
कानामुत्तरमुत्तरे ऽ्यायो दिरमिघायेति ॥ २३ ॥ 

नात्र हवींपि प्रयभिषारयति। खिष्टृतं दविरभिं 
घारयति 1 २९६॥ = 

अत्र स्वि्टकद्वदाने ह्वीपि न पलमिधारयति ¦ अन्े- 

ग्रहणेऽक्रियमाणे प्रधानावैदाने प्रयभिवारर्णं न स्यात्॥ २४॥ . 
यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं बदा न्यूनमिहाकरम् । 

अशनिषठत् स्वि्टद् वियात् सर्वं खिट सुहुतं करोत मे । 
अनये स्विष्टकृते स्तते सपैप्रायदचत्ताट्तीनां 
कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् ससदधैय स्वाहा 
इति ॥२५॥ 

सोविष्टखतस्यीयं मन्त्रः ॥२५॥ . 
१. श्च्यमानि त, २. भति वचनाद् आ" ग. घ. पाठः. "३. ५भि- 

पारणेऽपि प्र च. प्ट, ४. श्य दोमस्याये 'ख. पाठः. ५. व्यं होमम- 
ग, घ. पाठ. 



भमः ठण्डः ] जनाविसोपेतम् । ४१ 

वर्प पर्णपातरं निनयेत् ॥ २६॥ 
चदं पूरणं मणीतापेन्नं तद् हविरसादनारथं सती 

वरिपि निनयेत् निषिच्वेत् । अरमादेव भ्रतिपत्तिविधानाद् 
गम्यते अस्ति पाकयेषु प्रणीताप्रणयनमिति । तत्र पतन 

भोक्षणानन्तरमापरतम्बः -- (अपरेणा्चिं पतित्रा्तर्हिते 
पत्रेऽप आनीयोदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां तरिरुसूय समं प्राणै 

ईत्ोत्तरेणाश्चं दभु स(दयिला दर्म; परच्छायेति ॥२६॥ 

एपो.ऽवश्टेथः पाकयक्ञानाम् ॥ २७ ॥ 

यदिदं पूीपात्रनिनयनमेप पाकयज्ानामवथरो वेदि 

तव्यः। अनवभूयेऽवशथवचनम् अवश्रथधमौ यथा सपुरिति। 

के पुनस्ते। कारश्ाभयक्षणं च । कः पुनरस्य काछः। 

उर्व सर्वपराया्चिततेम्यः प्राक् संस्थाजपाव् । भ्युक्षणं च 

` भवति। करुः ससकार्यस्य चोपनयनादे भतिविशपुक्षणं चाच- 

रन्ति । पाकयज्चानामिखलुच्यमाने प्रकरणात् स्थाखीपाकेप्वैव 
स्यात् । पाकयन्ग्रहणा च स्र पाकयहेषु भवति । सर्ैपाय- 

श्विदानि च ब्रह्मण इति केचित् । भन्ये तनिललाद् च- 

हणः भायश्ि्स्यावदयं माविलात् कैरिति ॥ २० ॥ 

एतत् तन्त्रम् ॥ २८॥ 

पौकयक्लानामितयुमयत्रापि सम्बध्यते । पुरस्ताचचोप- - 

रिच यदद्गजातं तत्त्वम् ॥ २८ ॥ 
५ ५ 

१. ब्यनम्यु, २. शि स्थिनम्॥' ध" पठ, 



४४ आाश्वलायनग्सू्म् (िथमोऽध्याम्ः 

हविरुच्छिष्टं दक्षिणा ॥ २९॥ 

हविषो यद्कतशिषट, सा दक्षिणा ! अस्मदिव दृक्षिणा- 
विधानादन्यः कर्तेति गम्यते । त्न्न्यपदेदो छते सदयुत्तर- 
कारूबिधानाद् दक्षिणायाः पूर्वसूत्रेषु सर्वेषु पाकयज्ञेषु परव्ति- 
न भवतति, किं तहिं पार्मण एव स्थार्टौपाके ] सर्वेषु स्थालीः 
पकेष्विलन्ये ॥ २९ ॥ 

हति हरदचाचोर्यमिश्रविरचितायामाश्चसयनयूृगृत्तौ 
प्रथमध्ययि अष्टमः खण्डः | 

अथ नवमः खण्डः । 

अथ पश्कर्पः ५१५ 

अथश्व्दोऽधिकारार्थः । इत उत्तरं पशुकत्पोऽधिद्कतो 
वेदितव्यः । कल्पमरहणे किमथम् । भथ पश्चुरितयुच्यमाने योऽये 
तरेतायां पञ्ुर्विहितः स षाण्मास्यः सावत्सये वेति, तस्य स्थाने 
गृह्येऽग्नौ पञुविघीयत इति विज्ञायते। कस्पग्रहणाततु योऽस्मिन् ` 
गद्येऽन्यत्र चोदितः पशुरटकायां श्रूलगये आतिभ्ये मधुपक 
अथ काम्यानां स्थाने काम्या इत्यत्र च, तस्य परयोः करपमा- 
त्रम विधीयत इयर्थो भवति ॥ १॥ 

, उत्तरतोऽसनेः चामिच्स्यायत्तनं कतवा पाययित्वा 
पशयुमाष्ठाञ्यं पुरस्तात् धरलयङ्सखमवस्थाप्याक्निं दतमि- 
ति भ्यां द्वा सपलाशयाभैकाखया पर्चादुपस्पदोद- , 

. सुष्मै खा ज्ञछठसुपाकरोमीति ॥ २ ॥ 



नेषमः लण्डः] ~ मनाविरंपितप्। ४५ 

यैरिमन्नसनौ पशुः श्रप्यते स शामित्रः तस्यायतनं 
करोति । क । उत्तरतोऽभेरौपासनस्य कृत्वायंतनं पुं पाय- 

सैति उदकपानं कारयति । पाययित्वा तत आप्लावयति स्नाप- 

यति। ततोऽमेः पुरस्तात् प्रयङ्खखमवस्थापयति | ततोऽग्नि 
दूतमिति दाभ्यं हुखा सपलाङाया सपर्णया््रशाखय। अश्य- 
ष्केशाखया पश्वात् पृष्ठमागे पखपररशेद् अन्वारभेत अ- 
स्मै तवेति मन्त्रेण । अदश्शाव्दस्य स्थाने देवतानिर्ेशश्र- 

वु्यी । अनि दूतं ब्रणीमे" ० अग्नि दूतं पुरो द्धेः 
अनि दूतं भ्रति यद्वत ने'लनेकसम्भवेऽप्यीयस्य ग्रहणं 

हीनपादग्रहणात् । सूक्तादौ हीनपादग्रहणं द्टम् । ययेवं 

याभ्यां सूक्ताभ्यां होमः आप्नोति । भविष्यति । यत्र सू- 

क्तादिग्रहणेनेकं सूक्तमिच्छति, करोति तत्र यतनम् । तयथा-- 
(उपमरयन्तः इति सूक्ते मे वि्रस्ये'ति सूक्ते इति। तस्माद्या 

दाभ्या होमः ॥ २॥ (५ 

, = बीदििवमतीभिरद्धिः परस्ता भोक्षलयप्म सवा 

जुष्टं भ्रोक्षामीति ॥ ३॥ ॥ 

व्रीहीन् यवांशवा्षु प्रक्षिप्य ताभिरन्िः परस्तादप्रतः 

प्रोक्षति मन्तेणोदिषटदेवतेन ॥ ३॥ 

१. श्लामित्रो नामाभि यतिन् पयु श्रयति तस्या" ग, घ. पटः. 

२. (तत्रमे ¶ क. पाठ. ३. धयेलवा उ' ग. पाठः 9, शति पनाय ` 

ततराष्ठा" स. पठः, ५. स्त्वा पमाया ग. पठः ६. शति | अवस्थाप्य 

सतोऽभि, ७. भ्या जुहोति । ह ग. ध, पठ ८. प्यन्यत्माम' घ. पाठः, 
भृते अयु त्वा जुष ्रोशामीस्यनेन मन्तरेण । नामनिर्देशः पूर्वत् ॥ 

~ ९ 

की. ख. पाठः, 



1 एत ५ ^~ 

६ आओश्वलायनगृ्स्र्म् [परयमौऽष्यायः 

„ , तासां पाययित्वा दक्षिणमजु वाहं शोषं निन- 
येत्।॥&॥ ह 

तासामधैं किञ्चित् पाययित्वा तस्य परोद॑क्षिणं ब 
हुम दक्षिणे वाहौ निनयेत्. निपिेत् } तासौमिलक्रिय-- 

मणि मोक्षणावशिष्टानामपां पायनं स्याच् ! परोक्षणाभवेन 

स्यात् । तासांग्रहणान्ञ॒भोक्षणभिविऽपि - श्रोक्षणोपाकरण- 
वर्जमित्यत्रापि पायनं स्यात् । केचिद असति तासग्रहणे 
यासां कासाचिदपा पायनं स्यात् । तच्छेषस्य निनयनम् । 

तासे ठु भोक्षणावदिष्टानामे् पायनं निनयनं चेति । 

नेति वयम् । ययेत्तदस्य भयोजनं दोषश्रणमेव पुरस्तात् क- 
त्यं शेषं पाययिल्वेत्ति-॥ ४,॥ ध 

आदते परय॑भिकृत्योद थं नयाति ५ ४ 

समन्तकेऽचुष्ठानमकारेऽन्यन्न विदिते तस्यैव मन्त्रव 

जितस्य वचनमादृदिति । तेन श्रौते. पदौ यः पर्यभचिकरणः 

रकारः तनैव मन्व्वर्ज पर्यग्नि करोति । केन कथम्, आह् 
वनीयादुल्छुकमादायासीधः पर्जपतिः कविरिति निः 

अदक्षिणं पर्य करोति । पशचं यूपमाहवनीयं शामिव्रदेशं 

चात्वारुमाज्यानि षेखेके । श्रत्यपिदग्योर्घुकं त्रिः भतिपर्य- 

, त्ती्यापस्तम्बः । एवं पर्यभि छता पश्ुसुदश्वं नयन्ति यजमा- 
नस्यं पुरषाः 1 ¶५॥ -& 

१. काशेयः, २. (्वामदणेऽकरि?, २. श मवति 

मपर मा स, ४, शवात् च, ५, न्वस्या क" ल. पाठः, 



मवृभः ल्ट] छनाविरोपंतम् ॥ ४७ 

तस्य पुरस्तादुर्मुकं हरन्ति ॥ ६ ॥ 

तस्य नीयमानस्य प्रो; पुरस्तात् अग्रतः उस्मुकं 

दीपागरं काष्ठम् । हरन्ति त एव । तस्येति वचनात् पुरस्ता- 

च्छब्दीऽ्रवाची, अन्यथा म्रथमवाची दिग्याची वा सम्भा- 

ग्यते ॥६॥ 

शामित्र एष भवति ॥ ७॥ 
~ एष उल्मुकाश्चिः शामित्रो भवति । तरिमन्नायतने 

तस्य प्रतिष्ठापनम् ॥ ७ ॥ 

वपाश्रपणीभ्यां कर्ता पश्युमन्वारभते ॥< ॥ 

काषप्मरयमय्यौ वपाश्रपण्यौ 'हिशूलमेकश्रूलां चेति 
शाखान्तरे ¦ तयोर ग्रहणं प्रसिद्वहुपदेशात् । ताभ्याम् । 
कतो पशचमन्वारमते ¡ कः पुनः कर्ता, यः कथित् समधः । 
अष्व्ुरिखन्ये ॥ ८ ॥ 

कतीरं यजमानः ॥ ९॥ 
अन्वारभत् इसेव ॥ ९॥ 

पश्चाच्छामिनेसय भ्राक्छिरसं पत्यकछिरसं वोद- 

वपादः संजञप्य पुरा नामेस्तरणमन्तधीय वपामुत्खिद्य 

वपामवदाय वपाश्रपणीभ्यां परिण्यान्िरवसतिच्य दा 
मित्रे भरताप्यमेणेतमग्नि हत्वा दक्षिणत आसीनः 

श्रपयित्वा परीत्य जुहुयात् ॥ १० ॥ 

क, स. पाडः 



४८ आश्वव्मयनगर्सत्तम् [मथमोऽध्यायः 

शामि्रस्य पदिचमे देरी वर्हिरास्तीथं तत्र पशं स्च 
प्यति मारयति कती । “अमायुं कृष्वन्तमि'ति कल्पान्तरे । 
संक्षपनकाले च भकछिरा वा प्रयकछ्यि वा पुः काः]. 
उष्वेशिरा वा मभृदिलेवमर्थमिदम्, उदक्याद्वचनादेव 
सिद्धत्वात् । एवं संक्ष्य पुरा नाभेरिति वपास्थानसिरदेशः 
नाभेरवौमियर्थः। तृणमन्तधीय वपायतिखिदति । उरिवय उ. 
व्याल वपामव्रयत्ति खण्डयति । पुनर्ग्रहणं कृत्लावदा- 

-नार्थम्। तेन हदयादिष्बेकदेशावदानं भवति | अवदाय वपा- 
शरपणीभ्यां परिग्रह्ाति । परिगद्ादविरवसि ति क्षारयति। अ- 
वसिच्य शामित्रऽगने परतापयति । धर्ममात्रमिदं मतापनम् , उ. 
त्त्र वपाश्रपणविधानात् | परताप्या्रेणेतमग्नि हत्वा अग्रेण 
ू्रेणिलथैः। एतमग्निमित्यौपालनस्व निदेशः प्रधानत्वाद्, इ- 
तरस्य शाभित्रदाव्देनेव सर्वत्र उ्यवहाराव, हत्वा तस्यैवागने- 
दक्षिणत आसीनः श्रपयति धृतपरिपेकश्च मवति सम्यक्पा- 
काम् । श्रपयित्वा परीत्य जुद्यात्। उभावप्यग्नी पर्यावततेते। 
असुप्मै रादेति मन्त्रः । अत्र प्रधानहोमविधानादाज्यभागान्ते 
प्रकस्य कर्मेण आरम्भः ऊस्मीसरधित्याकीनां च पतिः 
सह सादनम् ॥ ९ ॥ 

एतस्मिन्नेवाग्नौ स्थारीपाकं श्रपयन्ति ॥ ११॥ 
एतासाननिति शपणार्थुलने अमित्रे मामूत् । प~ 

शपुरडाशस्थानीयश्वायं स्थालीपाकः । यदेवत्यः पशुः तदे- 

यतो भवति ॥ ११॥ 
1. पति तकतेऽदधिसमिच्य परलास्व शा, २. श्व भ" क, 
प्र, पाड. ३. श्वम ग. पाठः. < 



सवमः खण्डः] अनार्वोपैतम् । ~ ५९ 

एकाद पशोरवदानानि ॥ १२॥ 
~  पश्वधिकरे पुनः पृुग्रहणं श्रौतपरियरदा्् । श्रौ- 
तस्य॒ पशोयीन्यवदानानि तान्यत्र प्राह्याणीति । तानि च क- 

ल्ान्तरादागमयितन्यानि । तत्रापस्तम्बः -- "हदयं जिह॒" 

वक्षो यकृद्रक्यौ सव्यं दोरमे पार्थे दक्षिणा धरोगिरयदद- 
तीयमिति दैवतानि? ॥ १२ ॥ 

सवद्गेभ्योऽवदाय शामित्रे श्रपयित्वा हृदयं 
शरे प्रताप्य स्थारीपाकस्याप्रतो जुहृयात् ॥ १३ ॥ 

इदं विप्रतिपिदं यर्ैकादृशावदानानि सवद्िभ्यो- 
. धव्दोय कथमेकादशावदानानीति -। नास्ति विप्रतिपेधः। 
जदं होभाथमवदानं चोधते, तस्य , वक्ष्यमाणलात् 'एकैक- 

स्यावदानस्य हिदिरवयती ति । किं तर्धनेनोच्यते । यचच 

प्येकादशावदानानि,-तथापि सवौण्येवखण्डय शामित्रे श्रप- 

यितव्यानीति । तानि च “दक्षिणं दोः सन्या श्रोणिर्युदठती 

यर्मिति सौविष्टकृतानि । छ्ोमानं ्ीदानं पुरीततं व॑निषुमध्यु 

दधि मेदो जायनीमिःत्यापस्तम्बोक्तानि । तन च सोवि 

छतानामापि सिृलेव विनियोगः इतरेषां हतरिषटानां 

च बाह्लणमोजनाद्विति । तत्न सवगम इति दवितीय 

पञचमी } हदयं शले ताप्य स्थालीपाकस्वाप्रती जुहुवात् 

६ १, श्वनगन्त्यानि' क. पठः, २. ध्येवमेफ, ३. भनि 

सथं स, ४, ्दाथदि स्वाङ्िभ्योऽदाय क ५ श्यद्गाक म. प्राठः, 
श 

६. श्वि क. पाठः" , 
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हृदयं शे पोतं शामित्रे एव ्रतापयंति । ततः स्थाङीपाक- 
स्याग्रतो जुहोति । डितीया्ें पष्ठी । स्थाटीपाकस्य वा एक- 
देशमवदानमात्रम् । अग्रतः अवदानेष्यः प्राग् जुहोत्ति । ततो- 

ऽवरदानानि । अस्मिन्नपि पक्षे सििष्टकदेपि वियत इयाहुः ॥ 

अवदानैवा सह ॥ १९॥ 

जोति स्थाटीपाकं, नाग्रतोऽवदानानाम् ॥ १४ ॥ 
एकैकस्यावदानस्य द्िर्दिरवद्यति ॥ १९५ ॥ 
यानि तान्येकादवदरानानि तेषामेकैकस्यार्थीय तत- 

स्ततः प्रदेदाद् दि िरचति । हिर्दिरिति ग्रहणात् पच्चाव- 
्िनामपि दिरेवति केचिव् । नेयन्ये, भदर्ानार्थ्वाद् दिः 
अहणस्य । ययेवमपार्थकं दिर्हणं तत् क्रियते अवृदानधर्मेषु 
द्ि्जदणमेव यथा स्याद् देदादिनियमो मा मृदिति॥ १५१. 

आद्तैव हृदयश्बुेन चरन्ति ॥ १६॥ 
आबृज्ञाम मन््रविता क्रियापरिपादी । अचुपदे्ा- 

देच मन््राभवे सिद्धे तस्मतिपेधोऽन्येषां धर्माणां प्राप्त्यर्थः । 

ऊ ते । आदापस्तम्बः --“अठपरकन् दयश्ुटखद ङ्परे-. 

त्यासश्छैरेऽप उपनिनीय शुप्कद्रवोः सन्धाचुद्टासयतीःति । 

अस्माकमपि ष्टदयश्चूटसुपोयमानमिः्त्यादि भ. ९६ ॥ 
दाति ह्रदत्ताचार्यमिश्वविरचित्तायामाश्चलायनगृद्यतृत 

प्रथमाध्याये नवमः खण्डः | 

------ 

१. भ्यति तततोऽवदाना' गर. पष्टः. २, निमिः क पाठः, 
५ द्वेऽपि त, ४. के पनम्ते ज = भ्ननुमन्व्रयदि॥ ग. पाः" 



दशमः खण्डः] अनाविलोपेतम् ॥ ण! 

अथ दशमः खण्डः | 

चेत्ययन्ञे भाक् खिष्टकृतरचैत्यय वलि हरेत् ॥ १ ॥ 
इद कथित् केनचिदर्थनार्थी, या एताः प्रतिजनपद" 

मायतनेपु देवताः पूज्यन्ते तासां मध्ये यां च मजतेयांच 
परं मन्यते तस्यै प्रतिशृणोति पशुना स्थालीपाकेनाञ्यन वा 
यच्चान्यदेवे युक्तं तेन त्वा यक्ष्य दति । म नसमिन्रथं तिदे तां 
देवतां तेन हविषा यजते तस्मिन् विषय इदस्ुव्यते । चेत्य- 

मायतनम् इष्ट तात्स्यात् ताच्छन्दं चेत्यस्थस्य दैवतस्य य्त- 
श्त्ययज्ञः । अपर आह् -- यत्र द्रव्यं देवता काम इति स्व 
चित्तपरिकाल्पते स चित्ते भवध्रैत्यः । शगम्भीराञ्ज्यः"। 
'अन्ययीभावाचेः्यत्र परिखस्वदेश्रहणम् । तेषु चित्तदाब्दः 

. पठितव्यः । चैय्ासौ यन्नेति चैत्ययज्ञ इति। तरिमन् मङ्क- 
द्पितेन हव्रिपाज्यभागान्ते हुता सिषटकृतः राक् तसम चैत्याय 
तदेव हविवैषटि हरेत् परयक्षेण नविवयेत् । पयात् स्वि्टकत् | 
तस्याप्यवदानं पूर्वमेव । तदायतनवासिनेऽदप्मै स्वादेति 

प्रधानहामः । पुनश्यायात यंचन प्रत्यक्षहूरणाथम् 1 सं. 

प्रेव कर्म आगन्तुकानि धाक् चिष्टकृतः । पाक् सिष्टक्- 

त दति वचनमस्मिन् कर्मणि दोमोऽस्तीति प्रदृदानाथम् | 

अन्यथा विहरणमाच्रमेव स्याद् यज्चदाब्दस्य तात्रत्यपि दृष्ट 

त्वाद् यथा मृतयन्न इति ॥ {१ ॥ 

यद्यु वे विदेडस्थम् ॥ २ ॥ 
१. म्वा शिष्टकृत भोकतम्मै च चेप्वाय तदैव बरठिं द्रे य" ग. पाटः. 
1 
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यजेतेति देषः उवै इति निपातौ वाक्याङ्करि 
विप्रकृष्टो देशो विदेः ॥२॥ 

यदि विदेशस्थं चैत्य यजत यदा चलि शितः सोमनाथं, तदा भव्य- 
क्हरणायोगात् किं कन्य तवाह-- 

पलाडदरूतन ॥ ३ ॥ 
हार्येदिति रषः । पलादाश्क्षेण दूतं कारापिता 

तेन हारयेत् ॥ ३ ॥ ' , 
यञ बरेदेथ वनस्पत इत्येतय्चा टौ पिण्डौ कृता 

वीवधेऽभ्याधाय दूताय यच्छेत् ॥ ४ ॥ ् 
पादग्रहणादेव सिद्धे एतयर्चैति वचनं पिण्डकरणेः 

अभ्याधाने प्रदाने चाभ्यासार्म् । यत्र व्रस्य वनस्पत इति 
हौ पिण्डो कृत्या एतयचौ अभ्याधाय एतय प्रथच्छे- 
दिति । पिण्डयोरेकभचत्याय अपय दूताय पाथयरूपः । वी- 
वधो नाम स्कन्धवाद्य उभयतोचदशिक्यः काष्ठविशेषः त- 
स्मिन्. पिण्डावभ्याधाय दूताय प्रयच्छेत् तस्थ स्कन्धे नि. 
द्ष्याच ॥ ४ ॥ 

इमं तस्मे विं हरेति चनं व्रूयात् ॥ ५ ॥ 
यश्चखाय परिकस्पितः तमभिमृश्य । तस्मा इलस्य 

स्थाने चेखस्य चतुथ्य नामनिर्दखः ॥ १ ॥ 
अयं लुभ्यमिति यो दूताय ॥ ६ ॥ 
यो दूताय परिकद्पितः पिण्डः तमभिमृदयायं तुभ्य. 

मिति बूयात ॥ ६ ॥ ^ 
१, भ्मदतः स क. ख. पाठ ` 



वीम खण्डः)  ' अनाविलोषेतम् । 1 1] 

अतिभयं 'चेदन्तरा शखरमपि किथित् । ॥ 
अन्तरा कर्श्रेयस्य मध्ये तिभयं भयङ्करं कान्ता- 

रादिकं स्याच्चेत् तदा दूतस्य भयनिवृत्यर्थं शस खड्गादि 
कमपि किञ्चित् यच्छेत् ॥ ७ ॥ ४ 

नाव्या चेन्नयन्तरा - छठवरूपमपि किथिदनेन 
` तरितव्यामिति.॥ <.॥ 
४ तयोरेव मध्ये नान्या नौतार्या नदी चेद् भवेति 

तदा दुतस्य तरणार्थं छुवरूपमपि किञ्चिद् अलाबुपाव्रादिकं 
भरयच्छरेत् । अनेन तरितव्यानिति च दृतं ब्रुयात् ॥ ८ ॥ 

धन्वान्तरियन्ञे बह्माणमग्नि चान्तरा पुरोदहिट-. 
यायने बाछ.हरेत्.॥ ९ ॥ . 

धन्वान्तरिर्नाम चैत्यम् । वर्रवण इत्ये । अमूत्नोदध- 
वश्िकिस्सितस्योपदेष्टव्यायुतरेदे प्रसिद्धः । तत्र हितीयः सरो. 

~ ऽपि हूस्वः प्रसिद्धः । तरय यज्ञे योऽस्मिन् कर्मणि दक्षिणत 

आसीनो बद्मा तमधि चान्तरा तयोर्मध्ये यो धन्वान्तेः पुरो- 
“ दितः तस्मे अग्रे प्रथमं वङ्ि हरेत् पाद् घन्वान्तरये ! 

होमस्तु धन्वान्तरय एव । यदा त्वयं विदेशस्थः तदास 
सपुरोदितायेकः पिण्डः दूताय दितीयः । इमं घन्वा- 
न्तरिपुयेदिताभ्यां वि हरेदिति दिवचनेनोहः । अन्ये तु 

१. श्ध्ये पुरोहिताय प्वान्तोरयः पररेदितः वस्मे अपे धयम मि 

हरेत् 1 पशाद षन्वान्तरये होमस्तु धन्वन्तरय एव । यद्रा विदेःस्यो षन्वा- 
न्तरिः चदा षन्वान्तरिपुरोदिताभ्यानरकः पिण्डः दूताय दवितीयं त्मा इत्य. 
स्यापि दिवनमेगोदः इमं धन्वान्तीिषुरोदिताम्या गरि दरो भन्ये'ग, षाठः, 
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पुसेिताय कचिद्पि भरत्यक्षहरणामावाहिदेसथेऽपि धन्वा- 

न्तरौ अद्याणम्चि चान्तरा पुरोहिताय वरि हरन्ति ॥ ९ ॥ 
इति ह्रद्चाचार्यमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृदवृततौ 

„८ प्रथमाध्याये दशमः खण्डः । 

अधेकाददचः खण्डः । 

उपनिपदिः गरुम्भनं पुस्तवनमनवलोभनं च ॥ १॥ 

गर्भो येन छम्भ्यते निषिक्तं वीर्यैममोधं भवति तदू. 

गर्मखम्भनम् 1 येन स गमैः पुमान् मवति तत् पुंसवनम् । 

येन स गमो न द्ुभ्यति न खवति तदनवखोभनम् । एतानि 

तरीणि कमीणि उपनिपदयाम्नातानि तथेव कतैव्यानि । शा- 
खान्तरोपनिपद्यास्नातानामप्यागमय्याचष्ठानार्थं चनम् ॥ १॥ 

यादि नाधीयात् तरतीये गर्भमासे तिष्येणोपोपि- 
तायाः सरूपवत्साया गो्द॑धनि द्रौ दौ माषौ यवं च 
दापि प्रसुतेन भारायेत्. 1 २ ॥ 

यदि नाधीयात् भ्यत्ययेन परस्मैपदम् । स्मरणा्थो 

वा धातुः । यदि तायुपनिपदं नाधीयीते न स्मरेढा तद किं 

कपैन्यैम् ! तदुच्यते । ठृतीये गर्ममासे तिप्येणोपोपितायाः 
सरूपवत्ताया गोर्दधनि हयौ दौ च मापौ यच च द्धि असुतेन 
प्राश्येत्त 1 तत्र गर्मकम्भनं गह्यान्तरेपु बहूप प्रसिद्धम् । 
तत्रापस्तम्बः -- "जसः परादुमीवात् स्नातामृवुसेमविश्न 

उत्तराभिरभिमन्त्रयते', "चतुर्थीमरञचलया पोड्रीमुत्तरागुत्तरी 

४. ` प्रा्तणमननि तल्यारि क क. स. पाठ. २. ष्दा ष्पम् । 
स्" स. षठः. ३, र्यं तृ" ग. पाठः. 
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युरमां भजानिःग्रेयसष्तुगमन इत्युपदिशन्तीःति । इह तु 
पसवनमनवदोमनं चोच्यते। तत् चरतीये गभेमासे कर्तव्यम् । 

'तिष्येणेति, ननक्षे च छुपी्यधिकरणे ठृतीया । पाशेन 
चास्य सम्बन्धः नोपविन । ज्योतिःान्चे कल्पान्तरेषु च 
तिष्य एव पुंसवनं विहितम । तचनापसनम्बः-- शुसवनं 
व्यक्ते गर्भे तिप्येणेति । कि, 

“नक्षत्रमुपवासुश्च प्रानस्य गुणै मतौ । 
युणानां च परार्थत्रादसम्बन्धः समततः ॥” 

समानं स्प यस्य स सरूपः सरूपो वत्सो यस्याः सा सरू- 

पवत्सा एवम्भूताया गोदैषनि । सपतमीनिदेचात्. भक्षष्येति 
गम्यते । दौ दौ च मापौ यवं च प्राकषिप्य तद् दधि पूतैयुरु- 
पोपिताया भायौयाः प्ररृतेन प्राशयेत् तामेव । उपवासश्च 

~ रात्रावभोजनम् । ओौपवस्तमेव काठान्तरे भोजनमि'यापस्त- 
म्बधर्मे परदर्चनात् । भ्रतोऽर्धज्ञछिः । दौ दाविति बीन्ता- 
वचनं वक्ष्यमाण्रसृतयिक्षम् । एकरिमसतु प्रसृते दवौ मावा ॥ 

किं पिवसि फ पिवसीति प्रष्टा पुंसवनं पुसवन- 
मिति चरिः प्रतिजानीयात् ॥ ३॥ 

प्रतिक्ञानं भतिवचनम्। मादनतीं मायी भती एरच्छति 

किं पचिस्तीति। सा प्रयाह्-- पसवनमिति । अघापि दी- 

त्सावचनं वक्ष्यमाणप्रसृतयेक्षम् । चिरियनुवादः । एवं त्रीन् 

्सृतान्" इयेव मिद्धे एवं तवडुपदेशंः ।/ भपर आह -- 
अतिपादानमाद्रत्तम् एवं मदनः प्रतिवचनं चेति । अस्मिन् 

पक्षेऽपि तरिरियदुवादः॥ ३ ॥ 

१. श प्रतिधा अग गू पाठ, छ 



५६ आश्वलयनगृद्तुघ्रम् [मिथनीऽष्यारः 

एं तीन् षशतान् ५९॥- ~ 

एवमुक्तेन भकारेण जीन् प्रसृतान् प्रारायेत् । उक्तेन 

सह् चयः प्रताः ॥ ४॥ 

अथास्यै मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां ना- , 
क्िकायामजीतामोपधी नस्तः करोति ॥ ५॥ 

उक्तं पुंसवनम्! जनवलोभनस्ुज्यते 1 मन्त्रलिङ्गं हि भवति 
शाहं पोत्रमघं नियाभिःति । तत्न मण्डकाकारमगारं कर्तव्यं 
तस्यच्छाथायां तत् कर्म भवति 1 नासिकावरिरस्य दित्वाद् 

दक्षिणस्यामिति विशेष्यते । अस्मादिरोषणाद् ज्ञायते "एकाङ्ग- 

वचने दक्षिणं प्रतीयाद् इति परिभाषा ज्ानेन्दियेषु न भरवर्त॑त 
इति । अजीतामोपधीम् जीण दरबीमिव्युपदेशः । तां नस्तः 
करोति नस्तःकरणं . नाम नासिकाविलेनान्तः्वेशनम् । तच्च 

स्वरूपेणाशक्यमिति रसीचरय कर्वन्यम् । तचापस्तम्बः-- 
"अनवस्नातया कुमार्या पतयते दपपपुननेण पेषयित्वा परिवा- 

प्येति । अचुपदेशान्मन्मो न भवति ॥ ५ ॥ 

प्रजावनज्जीत्पुत्राभ्यां हैके ॥ ६॥ 

एके आचार्यः भ्रजावञ्जीवपुत्राभ्यामरपिन्यां देये 

सूक्ते “आ ते गर्भो योनिमेतु, “अ्चिरेतु प्रथमो देवताना- 
सिण्येताम्यां नरतःकरणमिन्छन्ति । सूक्तद्ययस्क्त्ा तदन्ते 
निषेकः 1 अनयोरपि सूक्तयोरिङ्गानि भवन्ति } अनवलेो 
भनमेतदिति ॥ ९ ॥ ~ 

१. रिप्ठाञ्मेणति सुद्रितपाठः, २- न्त्रोऽपि न, इ. श्वा! 
ग. पाठः, ४. भनमिति' ग) ष्य॑" फ. स्र. पार. 



द्वादशः खण्डः] सनाविोपेतम् । ५७ 

प्राप्यस्य स्थारीपाकस्य हृत्वा हृदयदेदाम- 
स्था आलभेत यत्ते सुसीमे हदये हितमन्तः परजापते 

मन्येऽ मां तद्विद्वांसं साह प्म निवामिति ॥ ७ ॥ 
पुस्वनानवल्येभनयोरपि स्थाटीपाकः । तेनादावेव तं 

श्रपयिलाज्यभागान्ते नस्तः करणान्तं भ्रजापतये खादेति ह- 

त्वा दृदयदेशमस्या भारमेत रेद् यत्त इति मन्तरेण ॥७॥ 

हति हरदखानार्यमिशवविरमितायामाश्वरायनरृषङृतौ “ 
प्रथमाध्याये एकादयः खण्डः । ` 

अय दादशः खण्डः । 

तुर्ये गर्भैमाते सीमन्तोन्नयनम् ॥ १ ॥ . 

सीमन्त उन्नीयते यरिमन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नथ- 

नम् । तच चतुर्थ गर्भमासे कतेन्यम् । अस्मादेव समाल्याना- 

दिदमत्र ्रधानकर्म न गर्भसंस्कारः। तस्माद् “वं लं गरम 

मायेहीति गर्भरिद्गे सलपर तरेयामधानत्ान्न प्रतिगभेम- 

स्या्ात्तिः । न च दितीयादिपु गर्भेषु चत्वारिशत्सस्काराण" 

मूनता; आधारसैस्कारदरिण तेषामप्ययं सरकार इति छता । 

तस्माद् रथम एव गर्म एतत् कर्म भवति । ̀ तयाचापस्त- 

भ्बः-- “सीमन्तोन्नयनं भथमे गमे चतुर्थे मासी"ति । पूवैः _ 

योस्तु कर्मणोः गर्मसंस्कारलाव् परतिगर्भमाडततिः ॥ १॥ 

१. तिद्ध, २ श्स्यः ग. पाठः. ध 

प 
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५८ आश्वलायनगृद्यृत्रम् प्रथमोऽध्यायः 

आपूयैमाणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः 
स्यात् ॥२॥ क 

उक्तं आपूथैमाणपक्षः । पुसा , पुज्ञामधेयेन हस्तः 
पष्य इत्यादिना । पुति नक्ष इयेव सिद्धम् । चन्द्रमतैव' 
दि योगे पुष्यादीनां नक्षत्रता 1 एवं िद्धे युरसूत्रकरणम- 

खन्तसेयोगाथम् तेन तर्मन् नक्षत्रे मध्यतो भवति॥ २॥ 

अथाम्निसुपसमाधाय पश्चादस्यानडुहै चमौ: 
स्तीर्य प्रा्धीवसुत्तरखोम तस्मिन्तुपवि्टायां समन्वार- 
श्धायां धाता ददा दाशुष इति याभ्यां राकामह- 
मिति द्वाभ्यां नेजमेष इति तिभिः भ्रजापते न तदे. 
तान्यन्य इति च ॥ ३॥ प | 

जुहुयादिति शेषः। अथदाव्दाष्वतुरभेमासस्य परादपि 
स्थात. | तथाच तरवकारिणां गद्यं॒'सीमन्तोन्न्रनं चतुर 
माति पठेऽ्टमे वा भवतीगति । अभरि्ुपस्तमाधायेद्यादि सम- 
न्वारम्भणान्तं गृहप्रवेशनीये व्याख्यातम् ॥ ३॥ , 

अथास्य युग्मेन राछाट्ग्कप्सेन चिरन्यथा च 
खल्या बिभिर्च कथापिऽ्जेलेरू््व सीमन्तं॑वयुदाति 
मूस॑वस्वरोमिति चिश्चतुरका ॥ ४ ॥ 

सय्ब्दः मरकारभेदुं द्योतयति उपविदय हुता अ 
योत्थोय व्यूहतीति । चतुय तादध्यरमुज्यते । कि सिदध 
भवति, आधास्भृतायाः चखियाः सं्तारः सीमन्तच्यूहन- 
मिति सिद्धं भवति । युग्मेन समेन अखण्डयसैवार्- 1 समन शण्डः 

१. (न सण्डवितुमरा ग. पृ. 



दादश्चः खण्डः “ लनापिरेपेतम् । ५९ 

चिं शाक्येन । अपक्तानि फलानि शखायूनि तेषां ग्टप्तेन 
स्तवकेन › यत्र स्तवे फलानि युग्मानि तेन । विराष्ठत्ती- 
{न्यो वर्णो यस्याः तया त्रिरन्ययौ रा्व्या आरण्यस्य वरा- 
हषिरोषश्यः यसव सूच्याकाराँणि रोमाणि, तस्य सूची शल- 
खी, सां कप्णा भवति। तत्र कस्याश्ित् त्रिषु स्थानेषु शवेतो 
वणः अन्यस्या अन्यथा ततो विरोप्यते ्िरन्ययेति । ऊुश- 
पिञ्जूरैः कुशास्तभ्वेः तर्णकैरेतेदरव्येयुगपद् णदीतेरूष्यं सी- 
मन्ते व्यूहति ! यथा सीमन्तो भवति तथा केशान् पृथक- 

रोति भूैवःसवरोमिति मन्त्रेण त्रिश्तुवा । सरवन मन्ना- 

वृत्तिः ॥ ४ ॥ 
` वीणागाथिनौ संशास्ति ॥ ५॥ 

~ वीणा च गाथा च यथोस्तौ वीणागाथिनौ । संरा 
सित प्रेष्यति ॥ ५॥ - 

क्थ- ५ 

सोभं राजानं संगायतमिति ॥ ६ ॥ 
अनेन भरैपेण ॥ ६ ॥ 

गाथमाह --- 

सोमो नो राजावतु मालुषीः प्रजा निविष्टचका- 

साविति ॥ ७॥ 
नर्देहाः॥ ५॥ असाविलत्र सम्बुदया नया नामनिर्देसः 

कस्या नया -- ति 

यां नदीमुपावसिता भवन्ति ॥ < ॥ 

प्याचक्रक्.ग फट. २ म्य चक्रेण रम्या ङ १. 

फ, पस्या्रयकराणि लोमानि नम्य सूची" ग. प्रा, ३ श्ण लोम्ना 

शष" ख, पाठ. 
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यां नदीमुपजीवन्तीत्युक्तं भवति । यथानिविष्टचक्रा 

कावेरि तास्रपर्णि यप्नने गङ्क सरस्वतीति ॥ < ॥ 

- बाह्यण्यश्च बद्धा जीवपल्यो जीवघजा यटदुपदि- 
शयुः ॥ ९ ॥ ॥ 

तत्तत् कुयौदिति शेषः । जीवन्ति पतयो यासां ता 
जीवपदयः । छान्दसो यणदिशः । जीवपल्य दति पठे विः 

भाषा सपूर्वस्ये"ति डीप्नकारौ । यदा ठु तौ न भवतः, तदा 
जीवपतय इति भवति ॥ २ ॥ - 

चपभो दकध्िणा ॥ १० ॥ 
वक्षिणोपदेशादन्यकरठीकाभेति केचित् । नेति वयम्| 

मन्त्रलिद्भाद् “अस्यै मे पुच्रकामायै गर्ममधेहीःत्ति । द्- 
क्षिणा तु ब्रह्मणे देया तदभावे यस्मेकस्मैचित् सद्- 
स्याय ॥ १० ॥ 

इहि दृरद्ताचामैमिश्चविरवितायामाश्चरायनगृघवृ्तौ 
पमरथमध्याये इाद्चः सण्टः | 

अथ योदश; खण्ड; । 

कुमारं जातं युरान्येरालस्भात् सर्षिमैधुनी दिर. 
ण्यनिकापं एहेरण्येन प्राश्रयेत् थ ते ददामि मधुनो ्रत- 
स्य बरेदं सविच्रा पसू मघोनाम् आयुष्मान् यष्तो देः 
वताभिः दत्तं जीव शरदो खोके अस्मिन्निति ॥ १॥ 

१. ष्टिय पुमानिनि। दगग. पाड. ,“ 



श्रथीदशः ण्डः] ~ सनाविोपैतम् । ६ 

कमारमियनुच्यमाने जातानिति लिङ्गस्याप्रवक्षित- 
स्वात् कुमाय अपि भ्रति । आघृतैव कुमार्या शयेतत्त 
प्रवासदलेत्यरिमिन् विपये वद्यते । यघेवे कुमारग्रहणमेवा- 
स्तु । तत्रापि लिङ्गस्याविवक्षा ्रामरोति । किंञ्च तेन गोदानं 
पोडशो वधैः यत्र जातस्य पोडवर्पं यथा गद्यत, अनन्तर- 

स्योपनयनस्य पोडदावर्प मा आहीति । पुरान्येराटम्भाद् या- 
वदन्ये न रए्शोयुः तावदित्यर्थः । सर्पिर्मधुनी विपमधूृते 
पराश्षयेदिति सम्बन्धः) हिरण्यनिकापे हिरण्यं निकष्य निपृष्य 
तेनैव हिरण्येन भराशयेत् र ते ददामीति मन्त्रेण ॥ १ ॥ 

~ कणैयोरुपनिधाय मेधाजननं जपाति मेधां ते देवः 
सविता मेधां देवी सरस्वती मेधां ते अश्धिनो देवाचाधत्ता 
पुष्करस्रजौ इति ॥ २ ॥ 

कणैयोरुपनिधोय किं प्रदतं हिरण्यं न सुखं कर्णयो- 
अपत्तीव्यर्थसिद्धत्वात् ! यस्य मन्तरस्य जपेन कुमारो मेधावी 

भवति स मेधाजननः । मेधां ते देवः सविता इदयादि. 
मन्त्रः । उभयोः कर्णयोर्युगपज्जपस्याशचक्यत्वाद्थन्मन्वस्या 

छततिः ॥ २॥ 
अंलावभियशति अमा भव परद्युभ॑व दहिरण्य- 

मस्तृतं मव । वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः इात- 
मिति । इन्दः भ्र्ठानि विणानि पेषयस्मे भ्रयन्धि मघ- 

न्दरजीपीनिति च ॥ ३१ 
मध्ये इतिक्रणाचशव्दाच तेन कन्पजेन मन्त्रेणव 

दावंसौ युगपदिधश्य पन्नावित्तगम्यामन्त सद्धदभिभ- 

दाति ॥३॥ 
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नाम चास्मे दघुः॥ ९॥ 
वहुयचननिर्देशान्मातुपितृवान्धवा इति सविता नाम 

दद्युः 1 कारस्तु चाखान्तरादागमयितव्यः । तत्र मचः- 

«नामधेयं दन्ञम्यां तु दादद्यां वाथ कारयेत् 1 - 

पुण्ये तिथौ सुते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते 1" 
इति 1४ ॥ 

तत्य लसक्षणमार् - 

घोपचदायन्तरन्तस्थमभिनि्टानान्तं च्यक्षरं च- 
तुरक्षरं बा ॥ ५॥ 

वगौणां दितीयचठुथी रहौ च घोषवन्तः तेषाम- 
न्यतमो वणै आदौ कव्य । यर्वा अन्तस्थाः तासामन्य- 
तमो मघ्ये कप्य । अभिनिष्टानो विस्षसनीयः सोऽन्ते क- 
सैव्यः 1 (अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम् ' इति पत्वम् । 
तच्च दयक्षरं चुरक्षरं वा भव्रति। हये रूढो देवः हरदश्चो भव- 

नाग इलयादयुदाह्रणानि ॥ ५॥ 
यक्षर चतुरक्षर वेति यदुक्तं तत् काम्यमषीत्याद -- 

दवक्षरं घति्टाकामश्व तुरश्चरं बर्यवर्यसकामः॥ & ॥ 
। भतिष्ठाजद्यवचैसे कुमारस्य, तत्सेस्कारस्वात् ; न 

कतुः ।॥ ६॥ 

सुग्माक्ते चेव पुंसाम् ॥ ७ ॥ 
‹ युमानि युग्माक्षराणि । एवकारात् वशब्दराच 

पूर्वाः स्वमतन्वम् इदमेव तन्त्रमिति गम्यते यद युग्मा- 
स्य्तराणे ॥ ७ ॥ -- 

॥ 



परयोदशः खण्डः] अनाविकोपेतम् । ६६ 

अयुजानि स्ीणाम् ॥ ८ ॥ 

अयुग्मान्यक्षसयाणि पावती भवानीदयादीनि । एवं ता- 

वत् संव्यवहारार्थस्य नाम्नः करणसुक्तम ॥ ८ ॥ 

अथाभिवादनीयस्य नाम्न करणमाह-- 

अभिवादनीये च समीक्षेत तन्मातापितरो बि- 
द्यातामोपनयनात् ॥ ९॥ 

अयसुपनीतो येनाभिवादयते तदभिवादनयिं नाम } 

करणे कृलभ्रययः। तदप्यसिमिन् काले समीक्षत । पूर्वतर दधु 
रिति वहुवचनम् उत्तरत्र मातापितरौ वियातामिति टिवच- 
नम् इह त्वेकवचनम् । त्च न ज्ञायते कः सममक्षितेति । 
नामकरणे यः प्रधानभूतः कर्ता स समीक्षेत । स च 
पिता । तद्भवे तत्स्थानीयः। समीक्षणं च सम्यङ् निरूप्य 

करणम् । अतस्तदा्नीमेवाभिवादनीयसपि नाम पिता सम्यङ् 

निरूप्य ऊुयीदिति, यथा परेण न कायते । ततस्तन्नाम- 

मत्रेऽपि चरूयाद् इदमस्यामिवाद्नीयं नामारिमन्नवधत्सेति } 
तन्मातापितरौ विद्यातामोपनयनाद् तदभिवादनीर्यं नाम 

मातापितरविव वियातां जानीयातां नान्ये । कियन्तं कालम् 

ओपनयनात् आ उपनयनात्त् । उपनयने छते तेनाभिवा- 
दयस्वेति इुमारायाचक्षीयाताम् ॥ ९॥ ~ 

भरवासदिल पुत्रस्य रिरः परिणद्य जपति अद्वाद- 
वात् संमवत्ति हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्रनामासि 



६४ जाश्चसायनमृद्ूलम् [भथमो$ध्यायः 

स जीव शरदः शतम् इतिं मूधानि चिरवघाय ॥ १० ॥ 

यदा पितता प्रोष्य भ्रयागच्छति तदा पुत्रस्य शिर उ- 
माभ्यां हस्ताभ्यां सर्वतो गृहीतया मूर्धनि त्रिरघाणं कृत्वा 
अद्धादृङ्काव सम्भवसीयेकागरचं जपेत. । एतत पुत्र प्रोप्या- 
गतेऽपि कर्तव्यं न्यायस्य तुल्यत्वात् ! तथा च सल्याषाट- 

ग्रदये -- (आगतं च पुत्रमिति ॥९० ॥ 

आवृततैव कुमार्ये ॥ ९१॥ \ 

पष्ठयर्थे चतुथी 1 यदनन्तरं भवासादेयेति तदत्र 
विघीयते । अपरे जातकर्मेणोऽपि विधानमिषच्छम्ति तदू एदया- 
न्तरेषु न दम् ॥ ११॥ 

शति हरदत्त चा्गिश्कृतायामाश्चजयनगृ्वृत्तौ 
भथमाप्याये त्रयोदशः सण्डः 

अथ चतुद्रः खण्डः । 

पटे मास्यन्नधरासनम् ॥ ९ ॥ 

जन्मनः प्रञ्टति पठे मास्यन्नभारनं कर्वव्यम्॥ १॥ - 
आजमन्नायकामः॥ २॥ 

यः पुत्रमन्नायमन्नादनं कामयते स्त आजं परादायेत् । 
अजस्य विकारमाजं मांसं, न क्षीरं दधि धृतं वा ततेततिरिण साह्- 
चयात्. ॥ २ 1॥ 

तेत्तिरे बद्मयर्चसकरामः ॥ ३ ॥ 



चदुद॑शः ण्डः] घनािलोपेतम् । ६५ 

तिर्रर्विकारं तेतर तिरि पक्षिविशेषः न्म् । 
ग्वज्जनत्वेन चानयोरपदेशः । अन्नं तु वक्ष्यमाणमेव व्य- 
जनल्वन चानयोरुकरि घरसिदत्वात् ॥ ३ ॥ 

धरतोदनं तेजस्कामः ॥ ४॥ =, 
धृतेन संसृत मदनो पृतौदनः न ठ॒ धृतमिश्रः। यदि 

. तथा स्याद् धृतं तेजसाम इयेवे ब्रूयाद्, यथा पूर्वयोर््य- 
ज्ञनत्वेन निवेशाः तथा ध्रतस्यापि भविष्यति ॥४॥ 

दधिमधुधृतमिश्नमन्नं भादायेत् ॥ ५॥ 
दध्यादिभिर्भिश्रमनं प्राशयेदिलयकामसयुक्तो विधिः॥५॥ 

अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्ानमीवस्य शुम्मिणः प्र भ 
दातारं तारिष ऊर्ज नो घेहि द्विपदे. चुप्पदे. इति ॥ ६॥ 

अयं भ्रादानमन्त्रः । स्वेषु च प्रादानेप्वयं मन्त्रौ 
भवतति, नानन्तर एव निखे भादाने । ते खल्वस्मिनेव भ्रा 

ˆ छने कामसंयोगेन गुणविधयः । भरादाने प्रछते पुनः प्रा 

येदिति वचनमप्येतद्र्थमेव , कयं प्राशनमातरे मन्ः स्वा- 
दिति ॥६॥ 

आद्तैव कुमार्यं ॥ ७॥ 
गतम् ॥ ७॥ 

इति दरदस्ाचार्थनिशविदनितायामाश्वलायनगृगृरौ 
भरेथमाध्याये चतुर्दशः सण्ट.1 

व =-= 
१. श्रेय कठ 
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अथ पञ्चदशः खण्डः 

तृतीये वपे चौलम् ॥ ९ ॥ 

करवैव्यमिति रोपः! जाताधिकाराञ्जन्मनः प्रश्ति ॥ 

यथाकरुटधमं वा ॥ २ ॥ £ 

यस्य यादृशः कररुधमः तस्य तथा वा कतैव्यम् 1. 

भरावा प्वादा। यस्यापि कुरुधममों निथतः तस्यापि तृत्तीयो 

वर्पो विकल्पेन भवति ॥ २॥ 

उत्तरतो ञनेहियवमापतिक्तनां प्रथक् प्रणीश्तर- 

वणि निदधाति ॥३॥ 
परयग््रहणाद् नीदीणामेव पृणमेक शरावम् । एवे यवा 

नाम् एवे मापाणाम्, एवं त्िलानाम् । स॒हिताधयोगे पष्ठी 

'पूरणयुणसुदितः इति ज्ञापकात् । यथा ओदनस्य पूणौः 

दछाश्रा इति 1 तानि चत्वारि पात्राण्युत्तरतोऽ्चनिदधाति 

स्थापयति । शरावाणां परस्परस्पर्रोऽपिन दोपः पृथग््र 

हणस्यान्यार्थस्वात् ॥ २ ॥ 

श्चात् कासंयिष्यमाणो मवुरूपस्थे ॥ ४ ॥ 
यदर्धं त् कम स कारयिष्यमाणः कुमारः । स पश्चाद , 

भमीतुरुपस्थे । किम् । उपनिदितानि भवन्ती'चि वक्ष्यमाणं 
विपरिणमिन सम्बन्धनीयम् । उपानिदितो भवतीति ॥ ४ ॥ 

आनडुहं गोमयं नवे शरावे दा्माप्णानि चोप 
[षय 
निदिता भवन्तीति ॥ ५ 

१. थेन तत् कम प्रवर्तितं स घ, पाटः. 

~---- 



प्रवणः खण्डः] ˆ घनािरीपेतद् । ६५ 

आनडुहे गोमयं नवे शाराव । पूर्ववत् सम्बन्धः पश्चा- 

“ द्ेरुपनिहितं भवति । दार्मापर्णानि चोपनिहितानि भवन्ति 
पथाद्नेसवे राव येव ॥ ५ ॥ 

मातुः पिता दक्षिणत एक्विंदातिकुरापिभ्जूला- 
न्थादाय ॥६॥ < 

आसीतिति शेषः । कुमारस्य पिता मातुर्दक्षिणतः 

कुरास्तम्बान्यादायाक्तीतं । मातुरितिचनर्ममेदक्षिणतो मा- 

भूत् । अस्मिन् पक्षि पिठरन्यः कतौ ॥ ६ ॥ 

बह्मा वैतानि धारयेत् ॥ ७॥ 
योऽस्मिन् कर्मणि व्रह्मा सं एतानि ऊुशपिभ्लूलानि 

हीतवा धारयेत् | भस्मन् पक्षे पितेव कत्तौ । द्या च ख- 
स्थान एवासीनो धारयेत्। मातु््षिणत इयत. त॒ पितृपक्षे ॥ 

पथात् कारािष्यमाणस्यावस्थाय शीतोष्णा 

अपः समानीयोप्णेन वायबुदकेन हीति ॥ < ॥ 

श्ीताशचोप्णाश्ाप उमयीः समानयति मिश्रयति 

उपणन वायविति मन्त्रेण ॥ ८ ॥ 
तासां गृहीत्वा नवनीतं दधिद्रष्सान् वा भद- 

क्षिणं रिरस्िरुन्दति ॥ ९ ॥ 
तातां समानीतानामपमेकदेदां गृत्वा नवनीतं 

दयिकणान् वा ताभिः मह गीरा इमारस्य दिरः परदक्षिणं 

तरिखन्दति छेदयति ॥ ९ ॥ ध 
त १. "नि गृीत्री गप. णठ य "व्प्र-फ. स. पाठ. 



६८ आश्वखायनगरृघपक्तम् [पथमेोऽघ्यायः 

अदितिः केदान् वपत्वाप उन्दन्तु षयचैस इति ॥ १० ॥ 
अयमुन्दनमन्वः ॥ १० ॥ 

दक्षिणे केरषक्षे चीणि चीणि कुशपिन्जूलान्य- 
भ्यात्मामाणि निदधाति ओषधे त्रायस्वनामिति । स्व- 
भित्ते मेने हिंसीपिति ऊोहेन क्षुरेण ॥ १९ ॥ 

संदधातीति शेपः । सपिल्यूरान् केशान् रदेन क्षु" 
रेण सदधाति स्वधिते मेनं हिंसीरिति मन्त्रेण । क्षुरस्य लोह- 
त्वाज्यभिचरिऽपि ऊैटिनत्युच्यते शाखरान्तरोक्तस्ताभ्रमयः शुरो 
यथा न स्यादिति ॥ ११॥ 

भव्छिनत्ति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य विद्यान् । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुप्माञ्जर- 
दष्टियैथा सदिति ॥ १२॥ . 

तेन क्षेण सपिञ्ञूलान् केशान् भच्छिनात्ति येनाव - 
पदेति मन्त्रेण ॥ १२ ॥ 

भच्छ्य अच्छि्य धागयाज्छमीपर्णेः सह मात्रे. 
घचच्छति तानानड्हे गोमये निदधाति ॥ १३ ॥ 

वीप्सा वल््वमाणप्रच्छेदनापेक्षा 1 आआगभ्रानिति ` दी- 
यमानानां प्रागग्रता विधीयते । छमीपर्नैः सह एकीद्लय मा- 

वुहैस्ते ददाति । सा तानानङ्डे गोमये निदधाति 1 अत्र 
भ्रागम्रताया नियमे नात्ति ॥ २६ 

येन धाता बृहस्पतेरन्नेरिन्द्रस्य चायुयेऽवपत् । ` 
तेन ते आयुषे वपामि खश्छोक्याय स्वस्तय इति 



प्चदशः कण्ठः] अनाबिोपेवम्। ` . १९ 

द्वितीयम् । येन भूयश्चरात्ययं ज्योक् च पदयाति सूर्यम् । 
तेन ते आयुपे वपामि सुच्छोक्याय खस्तय इति त- 
तीयम् ॥ १४ ॥ 

मच्छिनत्तीयेव ॥ १४ ॥ 

सर्वेभन्त्रधतुथंम् ॥ १५ ॥ 

येनावेपत्., येन धाता, येन भृयश्रेयेतैः । अन्यत् 
पूर्वसमानम् ॥ १५ ॥ 

, एवसुत्तरतच्िः ॥ १६॥ 
यथा दक्षिणे केशपकषे भ्च्छेदनानि कृतानि, एवं तै- 

रेव भन्यरैर्तरे केडपक्षे कर्तव्यानि। कं सर्वाणि, नेलाह ~ 
तरिः आदितखीणि' भच्छेदनानि भवन्ति । सर्वरमन्यरैधठयै- 
मित्येतन्न स्वादिलरथः । तदेवं दक्षिणेषु चुं पष्टेदनेषु 
त्रीणि चरीणि दादा उत्तरेषु धीणि त्रीणि नव इव्येकविंरातेः 
पिञ्जूानां विनियोगः ॥ १६ ॥ 

्ुरंतेज निश्जेद् यत् श्युरेण म्चयता सुपे- 
श्रसा वप्ता वपसि केशान् । शुन्धि श्षिरो मास्यायुः 

. श्रमोषीेकते ॥ १७ ॥ 

तेजो धारा तां निखृजेव निगरन्यात् निदाब्दोपादा- 
नान्नीचीनं मार्थनं यच् क्षुरेणेति मन्त्रेण ॥ १७ ॥ 

नापितं शिप्याच्छतोप्णाभिरद्धिरवर्थं ऊर्वाणोः 
ऽक्षण्वन् शुश्षली केडान् विति ॥ १८ ॥ 
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शिप्यात्,प्ेप्येत् शीतोप्णाभिरिद्यादिना प्रेपेण याः 
पूवैसमानीताः शीतोष्णा आपः ताभिरद्धिरप्कार्य कुर्वाणः 
अक्ष्वन् क्षुरेण क्षतिमकुबेन् ऊुदाटी क्विति रेपस्याैः  कु- 
शतीकरणं वपनं विपरीतलक्षणयो मद्गलवारवत् । "स्कति वा 

एपो न विदितो यन्युण्ड' इति श्रूयते ॥ १८ ॥ 

यथाकुलधर्म केशवेदयान् कारयेत् ॥ ९९ ॥ 
एकशिससिशिखः पवश्चिख इति कुटधमौः } तेपु 

यो यस्य कुरुधर्मः तेन तरय केरवेशान् केशसनिवेशान् 

कारयेत. । वेपानित्यपि पटे स्र एवार्थः ॥ १९॥ 
आतृतेव कुमार्यै ॥ २०॥ 
होमादिकं सर्वं प्यते । वपने तुप्णीं कर्वव्य~ 

भिखथैः ॥ २० ॥ ४ 
इति दरदराचा्भिश्रविरविततायामाश्वलायनगृषो 

पथमाध्ययि पदशः खण्डः | 

4 अथ पोदेश्चः खण्डः । 

पतेन गोदानं षोडशे वपे ॥९1॥ | ~ ~ 
गोदाने नाम वेद्त्रततं तदेतेन चोरकर्मणा व्याख्या- 

तम् पोडश्ञे वये कर्तव्यं, न ठृतीये । विपो वक्ष्यते ॥ १॥ 

केदादाष्दे ल दमश्वशाब्दान् कारयेत् ॥ २ ॥ 
चौकर्मणि मन्त्रगतो यः केशक्ब्दः अदितिः केशान् 

वेता वपति केानि'ति तत्स्थाने स्मश्चकचब्दाच् बरूयात । 
१.१्वा सिक, ख,ग. पाटः... शे लत्र विकेषाप्ते चग, पाडः. 

९ 



पदशः खण्डः] - ` अनाविलोपैतम् । ७६ 

(अदितिः इमश्रूणि वपतु, वत्ता वपति दमशरुणीगति । केशस्द 
इयेकवचनं जातिपरम् । एवं च दमश्ुशब्दमिति वक्तन्ये 

बहुवचनं विधिगतस्यापि केशशब्दस्य स्थाने इमश्चशब्द्- 
प्रवेरार्थ, यथा दक्षिणे केशपक्ष इयस्य दक्षिणे दइमक्चपक्ष 
इति ॥ २॥ । 

इमश्रूणीहोन्दति ॥ ३॥ - 

इह गोदाने इमशरुयुन्दति, न केशान् ॥ ३ ॥ . 

श॒न्धि शिरो मुखं मास्यायुः ्रमोपीरिति॥ ४॥ 

्ुरनिमार्जैने सुखशाब्दोऽधिक इति विशेपः ॥ ४ ॥ 

केशद्रमश्चुखोमनखान्युदक्संस्थानीति संपरेप्यति॥ ५॥ 

नापितस्य शासने त्रिशचेपः शीतोप्णाभिर्लिारभ्याक्ष- 

प्मन् केश्मश्रुनखलोमान्युदक्संरथानि कुशलीकुर्रिति ॥५॥ - 

आप्टुलख वाग्यतः स्थिलाऽहः्येषमाचार्यसकशे 
वाचं विसृजेत षरं ददामीति ॥ ६॥ 

आश्य सनात्वा छतवाम्यमनः अहदरोषं तिष्ठेद्, ग 

मनासनशायनादि न कयत् । तत आचार्यस्य स्का, वर 

ददामीति वाचं विसुजेद् ॥ ६ ॥ 

फो वरः तदाद-- 

गोमिथुनं दक्षिणा॥ ७॥ 

येश्च कपभश् गोमिथुनं सा दक्तिणाचार्याय॥७॥ 



७९ भा्वरायनगृघतत्रम् (िथमोऽच्यायः 

सेवत्सरमादिरोत् 1 ८ ॥ 

एवं कर्म कूत्वा सवर्सर प्रतमादिरेत्् अपरेद्युरहानि ॥ 
इति ह्रदत्ताचा्मिश्नविरचितायामाश्वल्लायनमगृशचवृतौ 

भयमाध्यवि पोदस्चः खण्डः । 

अथ सप्तद्षः खण्ड; । 

अष्टमे वपे व्राद्मणसुपनयेत् ॥ ₹ ॥ 
जातापिकाराज्जंननादारभ्या्टमम॒च्यते 1 
कुमारमित्यधिद्तेनै खीणासुपनायनम् ॥ 

ब्राह्मणग्रहणं चात्र शूद्रादिनिनिड्त्तये । 
विोपो वक्ष्यते यस्मादिह क्षत्रियवैश्ययोः ॥ 

आद्यणः क्षत्रियो वैद्य इति बोधायनादिभिः । 
उक्तानामदुलोमानामप्यत अ्रहणं मतम् ॥ 

परस्मेषदपाठोऽयमष्यतृणां ममाद्जः । 
आचा्यैकरणे यस्मात् प्राजनोस्यत्रातमनेपदम् ॥ १॥ 

„ गभीएमेवा ॥२॥ १ 
गर्मा्मे वै यस्मिन्. वपे गसं भृत्वा दते स गर्मः। 

सोमो यस्येति बहुनीदिः । पष्ठीसमासरत॒ पूरणप्रस्ययान्तेन 
प्रत्तिषिद्धः ॥ २॥ 

एकाद क्षद्चियम् ॥ ३ ॥ 
प्रकरणात्. गर्मकादसचे वेति गम्यते ॥ ३ ॥ 

दादे वेद्यम् \॥ ४॥ 
अनरापि गमैहादशे वेति ।॥ 8 ॥ 

१ 



पदशः खण्डः) , सनाविलोपेतम् । ७३ 

सनुकरपानाह-- त 

आ पोडडाद् ब्राह्मणस्यानतीतः कालः, आ दा- 

विरात् क्षधियस्य आ चतुर्विशाद् वैद्यस्य ॥ ५॥ 

अभिविधावाङ् 1 यचप्यनतीत्तः काल इत्युक्तं त- 

. थापि थुख्यात् काटादूर््वं कियदपि प्रायश्चित्तं भवति । आ- 
हापरतम्बः -- अतिक्रान्ते ताविन्याः काट छलं तरेविघकं 
अद्यचर्यं चरेदथोपनयनं ततः संवत्सरमुदकोपरपदीनमथा- 
ध्याण्य+ दरति ॥ ५॥ 

अत उर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति॥ & ॥ . 

अतः पोडकादिभ्यो बर्ेभ्य उध्यम् एपामदछतमाय- 

धित्तानां सावित्यामधिकारो नारित ॥ ६॥ 
अतश्च -~ 

नेनानुपनयेन्नाष्यापयेन्न याज्येतनेभिर्व्यावष्टेयुः ॥ ७ ॥ 
(विवाहः ¶व्यावाहि)कन्याया दानप्रतिप्रहौ । रागा्ो- 

भाद् भयाद्ानादू वा केनचिदुपनीततस्यापि नाप्यापनादीनि 

कषन्यानील्येवमर्थस्तेषं भरतिेधः। एतच सर्व प्रायाधितते सति 

कङन्यमेव ] आहापसतम्बः---“अय यस्य पिता पितामह इय. 

सुपेतौ स्यातां ते बह्मदस॑स्ठताः। तेषामभ्यागभन भोजनं वरिवा- 
हमिति च वजैयेत्। तेषामिच्छतां प्रायधित्तम्। यथा प्रथमेऽतिः 

कम शुरं संवत्सरः । अथोपनयनं तत उदकोपरपर्ानम् ) 

-परतिपुश्यं संख्याय संसरान् याबन्तोऽतुपेताः स्युः । सप्तभिः 
पावमानीमिर्थदन्ति य दूरक इयेताभि्जुपपवित्रेण सामप., 

१, ययुः फ, फ, द. ग. पटः 



७४ आश्वसयनमृ्ू्रम् [परियमोऽध्यायः 

वितरेणाद्गिरतेनेति। अपिवा व्याह्तीभिरेव । अथाध्याप्यः। अग्र 
यस्य प्रयितामहादि नायुस्मर्यत उपनयनं ते दमखानसंसुताः। 
तेषामस्यागमनं भोलने विवाहमिति च वर्जयेत् तेपामिच्छतां 
भरायश्विततं डादश्चवपीणि तरैवियक्त बद्यचर्यं चरेदधोपनयनं तत 
उदकोपस्पसनं पावमान्यादिभिः! अथ गृहमेधोपदेरानम्। ना- 
ध्यापनम्। तेतो यो निवैतते तस्य संस्कारः यथा मथमेऽतिक्रमे। 
तत उर्व प्रह्धततिवदिःति । यस्य पिता पितामदहशरालुपेतौ इति- 
शब्दात्" सवयं च पोडदादिभ्य र्ध्वं ते तथाविधा माणवका 

बह्महुण येव कीर्षिता वेदवादिभिः } तेपामभ्यागमनादि व- 

जयेत् | अभ्यागमनं यज्ार्थखुपसर्षणं गृहागते प्रलुत्थानादि | 
तेपामिन्छतामेति वचनात् न बलाक्तारेण कारयितन्याः । 
यथा प्रथमेऽत्तिकमे सप्तदशात् परागषटमादृष्यैमुपनयनाति क्रमे 
कऋतुस्ैवियकस्य जद्यचर्थस्य काठः । 'एवमन्र संवत्सरः । ~ 

~ भथोपनयनं ततत उदकोपस्पर्खनम् । कियन्तं कारं करवा 
मन्त्रः । भातिपुरपं यदि स्वयमेवालुपेतस्तयैवं संवत्सरम् अथ 

. पिता दौ संवत्सरौ अथ पितामहोऽपि जीन् संवत्सरानिति ! 
अथ मन्ताः "यदन्त यच्च दूरकेः इति सप्त पवमानदेवत्याः। 
यजुप्पविच्रम् आपो अस्मान् मातरः शुन्धयम्ति'ति। सामप- 
चित्रं वामदेव्ये ठचे गीतं (कयानिन्े आभुवदिति । मा. 
्गिरसं दसः एचिपदिःति । अपिवा व्याहृतयः । एवं संब. 
सरे गते अयाध्याप्यः । अथ यस्य, पूर्वेण गतम् । दाद. 
शवपौणि ठै बहमचर्थम् । विपु वेदे समानं तरविचयकं 

{. धु येद ख॒. ग पाट, (7 ४ 



सदशः खण्ड] अनाविलोपेतम् । ७५ 

बह्मचयैम् । ु ख्ुशरूपा भेक्षचरणम् इयेततत् पाबमानादि- 
भिरिति उदकोपस्पदीनमिति गम्यमानलाननोक्तम् ¡ काल. 
स्यालुक्तत्वात् संवत्सरमेव । ग्रमेधो गृ्यशाखरं तस्थोपदेशो 
गृदाकमौभिरधिक्रियत इयर्थः । नाध्यापनं देदस्य । तत एवं 
छृतेम्रायशचित्ताद् यो नि्तैते उत्पयते तस्योपनयनं सं- 
स्कारः कतव्य । यथा प्रथमेऽतिक्रमे अष्टमादर्ध्वसृतु त्रैवियकं 
बरह्मचर्यं चरेदिलयादि ततस्तु यो निर्वे तत आरम्य भङ्- 
तिवद्यथाप्रा्तयुपनयनं न किचित् माय्ित्तमिति ॥ ० ॥ 

अलङ्कृतं कुमारं कुशटीङृतरिरसमहतेन वा- 
ससा संवीतमेणेयेन वाजिनेन ब्राह्मणं रौरवेण ्षत्रिय- 
भाजेन वैरयम् ॥ ८॥ 

दितीयानिरदैशादुपनयेदिति व्यवहितमपि सम्बध्यते । 
ऊुमाराधिकारे पुनः कुमारप्रहणप्मथोपेतपूपरस्ये"युपनीतसय 
पुनरुपनयनेऽरङ्कारो मा भूदिति । न्यास्यातं कुडारीकरणम् | 

अहतम् अदुपयुक्तमभिनवं तेन वाससा संवीतं परादतम् । 

अजिनं चर्भं तेन वा वाससा वा संवीतम् । बासोजिनयो- 
विकल्पः । एतावत् साधारणम् । अजिने विरोषानाह् -- 
देणेयेन जाद्यणमिदयादि ! एणी बिन्डुरहिता खगी तस्या चि- 

कार रेणयम् । "एण्या ठञ्, । रुरः चिन्दुमाद् गः! एवं 
संवीतं कुमारुपनयेत्। उपनयनं नाम पितुकुङाद् विधिवदा- 
वायैकुरप्रापणम् । अस्मिन्नवसरे यज्ञोपवीतभारणम् ! यथाह् 

बोधायनः -- स्नातं वद्धशिखं यशोपवीतं प्रति्धखन् वाच 
यति श्वद्ञोपवीतं परमं पविन्नमि'ति ॥ < ॥ । 

१, श्वा! क, पाठ 



७६ व्माधलावनमृषचसूरम [भमोऽ्याय; 

यदि वासांसि वसीरन् रक्तानि वसीरन् कापा 
बराह्मणा माजिष्ठं धतो हासं वेश्यः ॥९॥ 

व्यवहितकल्पनया योगदयमिदं व्याख्येयम् ! वासा 
सि वसरीरन्निति निलो विधिः! यदि रक्तानि वसीरन् काषायं 
माह्मण इयादिरनियो विधिः } शङ्खस्य चणौन्तरेपादानं 
रागः कषायमङ्ञि्ठाद्रिटा रञ्नद्रव्याणि ॥ ९ ॥ 

तेयां मेख सोज्ञी , बाद्मणस्य धनुज्या त्र 
थस्य आवी वेद्यस्य ॥ १.॥ 

सला तृणविरोषः । धटुज्यौ धनुषोऽपनीय प्राद्या मौव । 
अविरूणायुः त्रोमभिः छता आवी ॥ १०॥ 

तेपां दण्डाः पालाजञो व्राह्मणस्य ओदुम्रः क्षत्रियस्य 
वैस्वो वैयस्ये केशसेमितो व्राह्मणस्य ऊखाटसंमितः 
क्षत्रियस्य घाणसंमितो वैद्यस्य ॥ ११॥ 

तेच कमेण मूधैरलाटनासाग्रपमाणाः यूषवकराः सल्व- 
चोऽनभिदरूषिता चृणामनुदधेजकोः ॥ ११॥ 

सवै वा सर्वेषाम् 1 १२ ॥ 

उक्ताश्वानुक्ताशच । तथाच गौत्तमः-- ध्यश्चियो वा 
र्वैपानि"ति । आपस्तम्बस्ठ -- वक्षो दण्ड इतयवर्णसंयोगे- 
नेक उपदिशन्ती"ति॥ १२ ॥ 

१. शतप तेमां मतेन दण्डा भवन्ति | दण्टनियमो मेसयागिवर्यात्यातः! 
ते च ध्रासान्तरेक्तरक्षणा भवन्ति । फे, स, पाठः. 



सप्तदशः सण्डः] अनाविलोपेतम् । ७७ 

समन्वारब्प हखोत्तरतोः भाद्मुख आचार्यो. 
ऽवतिष्ठते ॥ १३॥ 

अथ छमारे समन्वारन्पे समन्यारन्धवति जुहोला- 
चार्थः । शेषं स्पष्टम् ॥ १३॥ 

पुरस्तात् भरलङ्सुख इतरः ॥ १४ ॥ 
अवतिष्ठत येव । इतरः कुमारः ॥ १४॥ 

अपामन्ञली पूरयित्वा तत्सवितुर्ैणीमह इति 
पूर्णेनास्य पूणीमवक्षारयवयाकिच्य देवस्य त्वा सवितुः 
पसवेऽश्विनोवोहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं एहवाम्यसा- 
वितति तस्य पाणिना पाणे सादरं शहीयात्॥ १५॥ 

अथाचायै जातनः कुमारस्य चाज्ञली अपां पूरयति 
अद्धिः पूरयति तत्राथादाचायैस्यान्यः पूरयति आचार्यस्य 
भयोजककतृलयम् । पूरणेन चात्नोऽङ्ञलिना पूर्णं कुमारस्या- 
सलिमवक्षारयति तत्सविवुदौणीमह इति मन्त्रेण । अवक्षारणे 

. सयथसिद्धमासेचनम्. । तथाप्याप्षिच्येतयुच्यते । कथम् । 

आसेचन कुयौत , म कारयेदियेवमर्थम् । आसिच्य ` तस्य 
कुमारस्य. पाणे सङ्कटं शहीयात् पाणिना देवस्य त्वेति 
मन्त्रेण । असावियत्र सम्बुद्धया कुमारस्य नामनिर्देराः कर्त॑- 
ञ्यः] १५॥ 

सषिता ते हस्तमयर्मादसाविति द्वितीयम् ! अ- 
भ्िराचार्यस्तवासाविनि ठत्तीयम् ॥ १६ ॥ 

१, स्यतु पर, पाठः. 



७८ खा्वलायनगृदयूत्रम् [परथमोऽप्मायः 

सविता ते हस्तमग्रभीदित्यनेन मन्त्रेण दितीयं थह- 
णं यौत । एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ॥ २६ ॥ 

आदिलयमीक्षयेदं दैव सबितरेष ते बरह्मचारी ते 
गोपाय स मामृतेदाचार्यः ॥ ९७ ॥ 

अथ कुमारेमीक्षयेदाचायो देव सवितरिति भन्तं त्ू- 
यात् । आचार्यब्रहणमन्थंकं यथा पूर्वेषु कभैस्वाचायैः कतौ _ 
एवमत्रापि भविष्यति 1 तत् क्रियते मन्तोऽप्याचार्यस्य कथं 
स्यादिति । इदमपि पूैवदेव सिद्धम् । एवे तधतद् ज्ञाप- 
यत्याचार्यः अन्यत्रैवंविधे विषये ईक्षिठुरेव मन्त्र इति । यथा , 
“सुक्तवन्तमपामज्ञलिपुणिमादित्यमुपस्यापयेत्, चं नतानां न- 
तपतिस्सी"ति ॥ १७ ॥ 

कंस्य बह्मचार्यसि भराणस्य बहमचायौकि कस्ता 
कमुपनयते काय सवा परिददामीति ॥ १८ ॥ , 

परिदव्यादिति दपः, मन्त्रलिङ्गात्] बद््यत्ति च "एतेन 

वापनादि परिदानान्तं बतादेकानं व्याल्यातमिण्ति "पाशिनं 
कालशेशति च ॥ १८ ॥ 

सवा सुवासाः परिवीत आगादिवय्रयैनेनं भद“ 
क्षिणमावर्वयेत् ॥ ९९ ॥ 

कृतेऽपि कुमारे पुनरेनाभेत्ति वचनादावर्वयिदुर्मन्बः 
नाव्त्यमानस्य ॥ १९ ॥ 

तस्याध्यंसौ पाणी हत्वा हृदयदेशमारमेतोत्त- 
रेण ॥ २०॥ 

१, भूमादिष्यमीः घ, पठि, 



धष्टावद्ः खण्डः] अनाविलौषैतम् ! ५६ 

तस्य कमारस्याध्यंसौ अंसयोरुपरि पाणी हया गम- 

पिला तस्य हदयदेदामारुमेत उत्तरेणाधर्चेन (तं धीरा, स. 
इत्यनेन । अथीदुम प्राङ्सुखौ भवतः पुरस्तादाचा्यः॥ २०॥ 
आग्नि परिसलमूद्य घ्रह्मचारी तुष्णीं समिधम।दण्यात् ॥ 

यदयप्यसावभिः पूर्वमेवं परिसमूहनेनं संस्छृतः, तथा- 
पि वचनात् पुनरपि परिसमूहितव्यः । अपर आह --वक्षय- 
ति लाय भरातः समिधमादधष्यादि'ति तदर्थोऽय परिसमहनवि- 
धिरिति | बरह्मचास्यहणमाचार्थनिवृय्थम् । मन्त्रालुपदेशा 
देव सिद्धे तूर्णीधरहणं तृष्णीहोमधर्मप्राप्यर्थं भजापर्तिं मन- 
सा ध्यायन्निति ॥ २१ ॥ 

तमिमं तृष्णीप्ं स्तौति -- + 

तूष्णीं वै प्राजापत्यं भाजापत्यो व्रह्मचारी भव 
सीति विज्ञायते ॥ २२॥ 

करत्वा कमुपनयते काय त्वा परिदिदामीति भजाप- 

तये बरह्मचारी पदिदत्तस्तस्मादसौ भाजापयः ॥ २२ ॥ 
इति हरदचताचायैमिश्रविरवितायामाश्चायनयृपष्चौ 

प्रथमाध्ययि सदश. खण्डः । 

अथाषए्यदश्चः खण्टः। 

मन्त्रेण हैके ॥ १ ॥ 
एके आचाय मन्त्रेण समिदाधानमिच्छन्ति । टका 

रोऽभिमतत्वपद्चीनार्थः । अन्यथा बाह्यणेक्छतवात् पूर्वपक्षो 

वरीयान् स्थात् । हदाव्दात् तुस्यवरत्वं भति । तुल्यवर- 
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त्वाद् विकस्पः । अप्नये समिधमाहार्प चदते जातवेदसे तया 

त्वममे वर्षस्व समिधा बरह्मणा कयं सहेति भन्तः ॥ ? ॥ 

स समिधमाधायाग्निसुपस्ण्दय सुखं निमा 
जिस्तेजसा सा समनजञ्मीति ॥ २॥ 

स इत्युच्यते नियमार्थम् अन्यत्र समिदाधाने समा 

जनं मादिति मिध वा जपेदेति(१)। समिद्रणमनयैकं 

्रद्तत्वात् । तत्. क्रियते उभयोरपि पक्षयोयैथा स्यादिति म~ 

ल्त्रपत्े ्वामन्तरपक्षे न्च | जआधायप्रहण सायमरातः समेध- 

मादष्यादिलात्ाप्ुत्रो विधिर्यथा स्यादिति । भतिनिमाजन- 
मेरुपस्पर्हीनं मन्त्रश्च भवति ॥ २ ॥ 

तेजसा शछवास्मानं समनक्तीति विज्ञायते ॥ ३॥ 

बाह्मणाुकधैणं भ्रोचनार्थम् ॥ ३ ॥ 

सयि मेधां मयि भ्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु 
मयि मेधां मापे प्रजां मयीन्द्र इनिद्िथं दधालु मयि 
मेधां मयि भजा मयि सूर्यो ्नाजो दधातु ! यत्ते अग्ने 
तेजस्तेन तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वचैस्तेनाहं 
वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं द्रस्वी भूयासम् 
इत्युपस्थाय जान्वाच्योपस् घ्रूयाद् अधीहि भो; सा- 
बिजरीं भो अचुचरूहीति ॥ ९ ॥ 

ततो मयि मेषामिलादिभिरभिपतिषठेत एतच सायं 

मातः समिघमादृव्यादियत्न नियेऽपि समिदाधाने मत्रति ! 

१. श्लो ख. पाट 



मदः खण्डः] अनाविलोवेतम् । ८१ 

आचारप्राप्तं भसितधारणम् । उपस्थाय जान्वाच्य दृक्षिणजा- 
` छं भूमो कृतवा्चेयिखुपततगहीयात्। उपसेगरहुणमभिवाद्नम् । 

तच्च दक्षिणोत्तराम्यां पाणिभ्यामाचायैस्य पादौ स्पष्टा क 
व्यस् । दक्षिणेन दक्षिणं सव्येन सम्यम्। एवमुपस्तगृद्य अर्धौ. 
दि भोः सावित्रीम् इलयादिमन्त्ं चरूयादाचायै भति ॥ ४ ॥ 

तस्य वाससा पाणिभ्यां च पाणी संख्य सानि- 
न्नीमन्वाह् पच्छोऽधर्चदाः सर्वाम् ॥ ५ ॥ 

तस्येदयुच्यते बह्यचारिणो यदासः तेन यथा स्यादि- 
ति | तस्य वास्तसात्मनश्च पाणिभ्यां ब्रह्मचारिणः पाणी संय- 

ह्य सावित्रीमन्वाह भथमं पच्छः ततोऽधः तत्तः सर्वामिति। 
तत्सवितुरेण्यमियेषा सावित्री परसिद्ध, न याकाचन सवरि. 
ठेवला ॥ ५॥ ष 

+यथाञ्राक्ति वाचयित्वा हृदयदेशेऽस्यो्वाह्रि 
पाणिसुपदधाति। मम वते हदयं ते दधामि मम चित्तम- 
चु चित्तं ते अस्तु। सम वाचमेकबतो जुपस् बरहस्पतिषट 
नियुनक्तु मद्यापिति ॥ ६॥ 

सर्यैपु वचनेषु यथा दइाक्नोति मह्यचारी वक्तुं तया 

वाचाथेत्तव्यम् । वाचयिसवा कुमारस्य दृदयदेडे भात्मनः 

पाणिमूष्वीङ्कलिखपदधाति “मम बतः इत्यनेन मन्तरेण ॥६॥ 

इति दरद चाचार्यमिधविरानेतायामाश्वरायनमृष्दची 

प्रथमाघ्यायेऽ्टदश्चः खण्डः | 

1 
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अथेकोनरविंशः खण्डः । 

मेखलामावध्व दण्डं घदाय ब्रह्मचयैमादिदत् । 
बरह्मचा्यस्यपोऽदान कस कुरु दिवा मा स्वराप्तीराचायौ- 
धीनो वेदमधीष्वेति ॥ १ ॥ । 

या यस्य मेखला तां तस्यावध्य यो यस्य दण्डः तै 
तरमै परदाय व्रह्चार्यसीत्यादिना बहयचर्यमादिशेत् । द्ाथै- 
त्वाददि्चस्य मन्त्रार्थ॑मपि बरूयात्। त्वाभिदानीं जह्यचायौक्षे अ~ 
पोऽशान मयादुक्ञातोऽप एवाशान । क्म॑कुरं समिदाघान- 

भिक्षाचरणादि । दिवा मा स्वाप्सीः स्पष्टम् } आचार्याधीनः 

तच्छासने तिषन् बेदमधीप्व इति मन्त्रार्थः ॥. १ ॥ 
दादद्धावपाणि वेदच्ह्यचर्यम् ॥ २॥ 
वेदस्य' बह्मच्ैमियेकवचनान्तस्य समासः 1 एक- 

स्थ वेदस्य दादशव्रपीणि बद्यचर्य, दयोश्यदुर्बिदतिः, त्रया 
णां परचरि्त्, चतुर्णामष्टाचत्वारिंशत । तथाचापस्तम्बः--- 
ष्टपेतस्याचाथकुटे बह्यचारिवासः। अ्टाचत्वारिंशदर्पीणि। पा- 

दानम् । अर्घेन । चिमिवी । दादङावरार्ध्यम्! इति ॥ २ ॥ 
महणान्तं वा ॥ ३1 

अथवा यावता काठेन यो वेदौ गृहीतो भवति, 
तावन्तं काटं तस्य बह्यचर्य॑म् । पूर्वोक्तात् कारात् भामूर्थ्य 

वा| एवं ब्रुवता चरिविधे साने प्रदर्ितं भवति । यथाह या- 
व्स्क्यः-- 

भव्रेदरानघीय वेदौ वां वेदं वापि यधाक्रमम् | 
अविष्टटुतद्रद्यचर्या खक्षण्यां सिियमुद्ेत् ॥* 

इति॥३॥ 



एकोनरिशः खण्डः अनाविलोपेतम् । ८३ 

सायंपरात्तभिक्षित ॥ ९ ॥ 
यावदात्मने चाचायौय् च पर्याप्तं तावद् भिक्षेत । 

आत्मन एव वा ॥ ४ ॥ 
सायेषात्तः समिधमादध्यात् ॥ ५॥ 
पुनः सायप्रातग्रहणं तावन्मात्रप्रथुक्तं समिदाधानं 

यथा स्यात्। तेन मोजने सति भिक्षाचरणं भवति । असति 
नास्ति । समिदाधानं तु नियम् ॥ ५॥ † 

अप्रलयाख्यायेनमये भिक्षेत ॥ ६॥ 
~ "आदौ दृस्वरछान्दसः। अपपाठो वा । यो न प्रलाचट 

तं श्रथमं भिक्षेत । ततो यथासम्भवम् ॥ ६॥ 
अप्रलयाख्यायिनीं वा ॥ ७ ॥ ४६ 

एवभूतां लियं वा प्रथमं भिक्त ॥ ७॥ 
भिक्षां मवान् ददात्विति ॥ ८ ॥ 

अनेन मन्त्रेण सर्वेषां वणीनां पुरुषं भ्रति याचनम् । 

यदा ठु खी याच्यते तदा भिक्ञां भवती ददालिति ॥ < ॥ 

“ अनुप्रवचनीयमिति वा ॥ ९ ॥ 
अनुप्रवचनीयं भवान् ददालिति वा भिक्लां याचते | 

असमादेवं ज्ञायते -- अनुभ्रवचनीयार्थं भिक्षान्तरमिदं, न 

सायंपरातिक्षाचरणे यणविधिरिति । तत्र मनुराह -- 

"मवसूर्व चरेद् भक्षुपनीतो हिजोत्तमः। 

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ 

इति ॥ ९॥ 
>` ग्ल्यद्यायिनम् ' इति पाट "न्य । 
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अथेकोनरविश्चः खण्डः । 
मेखलामावध्य दण्डं प्रदाय बरह्मचयैमादिदेत } 

बरद्मचार्यस्यपोऽशान कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्ठीराचार्या- 

धीनो वेदमधीप्वेति ॥ १॥ 
या यस्य मेखला तां तस्यावध्य यो यस्य वृण्ड तं 

तरम प्रदाय बह्मचार्यसीत्यादिना बद्यचर्यमादिरत् } दाथ 

स्वाददिरास्य मन्चार्थमपि चयात् । त्विदानीं जह्यचायासे अ~ 

पोऽयान मयायुज्ञातोऽप एवाश्ान । कम॑ ऊुरं समिदाधान- 

भिक्षाचरणादि 1 दिवा मा स्वाप्सीः स्पष्टम् । आचार्याधीनः 

तच्छासने तिष्ठन् वेदमधीप्व इति मन्त्राथैः ॥ ९ ॥ 
द्ाददावपाणि वेदद्मचर्यैम्र् 1 २॥ 
तरेदस्य' बद्यचैमिदयेकवचनान्तस्य समासः । एक- 

स्य वेदस्य द्ाद्वपीणि जद्यचर्य, दयोश्दुरविंश्चतिः, त्रयाः 

णां पट्चरिखत्, चतुर्णाम चत्वारिंदत्। तथाचापस्तम्बः-- 

(उपेतस्याचाभरकुठे बदचारिवासः। अष्टाचत्वािंशदपीणि पा 

दिनम् ५ अर्धेन \ जितिः \ ददखावरष्यैमः इति ५२ ॥ 

म्रहणान्तं वा ॥३॥ 

अथवा यावतां काठेन यो वेदो शहीतो भवति; 

ताघन्तं कारं तस्य बह्यचर्य॑म् । पूरवाक्तात् कालात् भागर्व 

वो \ एवं व्रवता नरिविधे सानं धरदररिीतं भवति । यथाह या- 

त्वस्य्यः- 

'्वेदानधीदय वेदौ वा वेदं वापि यथाकमस् 1 
अविष्टुतव्रत्पवये ऊक्षण्यां लियमुददेव ॥" 

दरति॥३॥ 



एकोनर्ियाः खण्डः] अनाविोपेतम् । ८३ 

सायं प्रातभिक्षित ॥ ४॥ 
यवदात्मने चाचा्यौय्. च पर्याप्तं तावद् भिक्षेत । 

आतमन एव वा ॥ ४॥ 
सायेप्रातः समिधमादध्यात् ॥ ५ ॥ 
पुनः सार्थभ्रातत्रहणं ताचन्माच्रमयुक्तं साभेदाधार्नं 

यथा स्यात् तेन भोजने सति भिक्षाचरणं मवति ] असति 
नास्ति । समिदाधानं ठु नियम् ॥ ५॥ 

अपलयाख्याथेनमये भिक्षेत ॥ ६॥ 
~ "आदौ दूस्वर्छान्दसः। अपपाटो वा | यो न भलाचरे 

तं प्रथमं भिक्षित । ततौ यथासम्भवम् ॥ ६॥ 
अषलयास्यायिनीं वा ॥ ७॥ ध 
एवभूतां खियं वा प्रथमं भिकषितं ॥ ७॥ 
भिक्षां भवान् ददात्विति ॥ ८ ॥ ~ 

, अनेन मन््ेण सर्वेषां वर्णानां पुरुप प्रति याचनम् । 
यदा तु स्री याच्यते तदा भिन्नां भवती ददाविति ॥ ८ ॥ 

ˆ अनुप्रवचनीयामिति चा ॥९॥ 
अनुप्रवचनीयं भवान् ददात्विति त्रा भिक्षां याचते | 

अस्मदिवं ज्ञायते -- अनुप्रवचनीयार्थं भिक्षान्तरमिदं, न 
सायंप्रातरभिक्षाचरणे गुणविधिरिति । तत्र मनुराह -- 

“भवस्व चरेद् भेक्षुपनीतो दिजोत्तमः। 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैद्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ 

इति ॥ ९॥ 

* (अप्रयक्त्यायिनप् ' इति पाठ मन्गने। 



८४ आश्वछायनगृह्यसूतरम् [अथमोऽध्यायः 

तदाचार्याय वेदयित्वा तिष्ेददहःशषप्र् ॥ १०॥ 

तद्धब्धमाचार्याय निवेद्य तस्मिन्नदानि यच्छिष्टं ताव- 
न्तं कारं तिष्ठेत आसनादि न कुवीत. ॥ १० ॥ 

अस्तमिते बह्मोदनमलुघवचनीयं श्रपयित्वाचा- 
यौय वेदयीत ॥ १९ ॥ 

अस्तमित इत्युच्यते । कस्मिन्नस्तमिते , आदित्ये । 
कुत एतत् ति्ेदहःयोषमि्युक्तलात्, परसिद्ध । बद्मौदनं 
वक्ष्यति ध्नाह्यणान् भोजयिव्वेति । तेनासौ चसौदनः अचुध्र- 

वचनीयः। भसावि्नी मो अचुन्रुहि' तावित्रीमन्वादेःति च -सा- 

विग्यनुप्रवचनं विदितम् } तनिमितचोऽयं स्थारीपाकः। तत्न 

(तद्स्यः श्रयोजनमि'त्यधिकारे 'अवुपवचनादिग्यद्छः' निमि" 
तमपि प्रयोजनघुच्यते यथा रक्षोहागमरुष्वसन्देहाः भरयो- 

जनमिस्यत्रागमः प्रयोजनं उ्याकरणयस्येति । ते श्रपयति ब्म. 

चारी स्वाापाकं श्रपयित्वाचायौय वेदयति ॥ ११॥ 

आचार्यैः समन्वारव्धे जुहुयात् सदसस्पतिम- 
्ुतमिदि ‰ १२६ 

अथाचायेः समन्वारन्धे कुमारे जुहोति सदसरपति- 
भित्ति मन्त्रेण ॥ १२॥ 

सावित्या दितीयम् ॥ १३॥ 
साक्रिन्या परतया हितीयं होमं जुदोति । उपदेरा- 

देव सिद्धे हितीयवचनमधिकारार्थम् ॥ १३॥ 

१. श्यदिकि ग्व. पाड, 



एकोनविंश खण्ड ] अन॒विलेपेतम् । ८५ 

यदयच्चात उर्ष्व॑मनूक्तं स्यात् ॥ १९ ॥ 
द्ितीयमिति वर्ते । अतः सावित्रयुभवचनादूर्ष्व 

य्यदनृ धम् असुवरूहीति चोदितं वा । यथाह -- 'महानाश्नी- 
मों अजुन्रूदीति समीस्यावुनरूयादि'ति। तच्च तत्र दितीय.भ- 
यति । तत्र होमे विप्रतिपत्तिः यथा साविन्या होमस्तथा्ा- 

पि महानाम्नीभिहौम इति केचित् । अपरे महानाम्नीम्यः 
स्वहिति होममिच्छन्ति । एवं महोबतायुप्रवचने वतमचुयु- 

ञ्यावुकोशिने प्रबरयाष्ुत्तरमहरिःति 'मदात्रताय खादेति होमः 

उपनिपदुयुप्रवचने उपनिषदे स्वेति । अनयोस्तु पक्षान्तर- 
स्यासम्भव एव ॥ १४॥ 

कऋपिभ्यस्तुतीयम् ॥ १५॥ 
वचनदेकोऽयं होम ऋषिभ्यः स्वाहेति। न तु वसिष्ठ- 

दिभ्यो होमः॥ १५॥ 

सौविष्टकृतं चतुर्थम् ॥ १६॥ 
वचनादाज्यभागौ न मवतः । तयोर्हि सतोः पष्टः 

स्यात् ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणान् भेषजयित्वा वेदसमातिं वाचयीत)। १५९॥ 

बरह्यौदनभिति पूर्वमुक्तत्वात् तदधुतरि्टाद् बाह्य 
णमोजनम् । तैडत्तवद्निरवेदसमाकिरस्त्विति वाचयीत वाच 

येत् ॥ १७ ॥  । 

अत उर्वमक्षारख्वणारी व्रह्मचार्यधम्शायी भि- 

रात्रं दशरात्रं संवस्सरं बा ॥ १८ ॥ 

१ रकस ठ. पाठ 



८६ साश्वलायनग्र्सूत्र् _ [प्रथमोऽध्याय : 

अतोऽुभवचनीयादर््वेमरयेते भवन्ति । अक्षाराशि- 
त्मख्वणभोजिलमधःशायिदखं च । क्षारमम्ं कछुचादि । 

त्रिरा्रादयो नियमस्य कालाः] उपदेश्क्रमादेव सिद्धे अतत ऊ- 

ध्वमिति वचनं पूर्वेण सह सस्बन्धकरणार्थ, भाग् भोजने 
नियमो मा भूदिति । तेन सुक्तवत उपनयनं सिद्धं ' भवति । 

यथाहापस्तम्बः -- आरिपो वाचयित्वा कुमारं भोजयि- 

वेति । चह्मचारिरहणमाचार्यस्य म भूदिति ॥ १८ ॥ 
चरितव्ताय मेधाजननं करोति । १९ ॥ 

चस्तिन्रताय योपय नियम उक्तः तस्यान्त हल््थैः । 
मेधाजननमितति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो नामपेयम् । चरित- 
ब्रतयियतदपि सम्बन्धाशमेव । तेन यत्र मेधाजननं तथ 
जतचयौ तव्राुप्रवचनीयमियेवमादि सिद्धम् । तेन “करता- 
कृत्त केदावपनं मेधाजननं चेष्यत बतचयीनुप्रवचनीये इ- 

सपि न भवतः ॥ १९॥ 

अनिन्दितस्यां दिक्यकमूं पाशं कुरास्तम्वं 
वा पछादापचारे परदक्षिणसुदकुम्भन चरिः परिपिथन्तं 
वाचयाति सुश्चवः सुश्चवा असि यथा सं सुश्रवः सुश्चवा 
अस्येवं मां सुश्रवः सुश्रवसं कुरु यथा स देवाना यज्ञस्य 
निधिपोऽस्येवमहं मयुप्याणां वेदस्य निधिपो भूयास- 

- मिति ॥ २०॥ . 
अनिन्दित्तस्यामितिच्छान्दस्त रूपम् । यथा भ्यदि- 

न्द्वाप्री अव्रमस्यां पृथिग्यां मध्यमस्यामिति 1 तिखो दिशो 



पीनाः सण्टः] घनाविलेपेततम् । ८५ 
. निन्दिताः दक्षिणा पराग्दक्षिणा प्रत्यगदक्षिगेति। एकंमूटमदा. 
खाजम् । शाखाजस्य टि द मूले भवतः, पूर यसय दासो 
चित्वा निमिता निमितायाथ दाया इदानीमपेति । मूल. 
भदेशे शाखारदितमियेके । पठमदापचार इति सर्वयनिकमू- 
स्यापि पटाशस्यामाव एव कुशासतम्बपरिग्रहार्थम् ! तं ज- 
प्चारी त्रिः परिषिश्तति । आचा्यलिीचयति सुश्रवः मध्र, 
वा अधीयेवं मन्त्रम् । यदपि सुश्रवा इति परादास्याभिधा. 
नं देवानां जह्वा वदतां, धदुपारृणो; युप्रवा वै शुतोऽसी,. 

` ति दशनात्, तथापि कुङारतम्वेऽपि मन्त्रो भवलेव वचनाद् 
न्द्रा गारदपत्यमुपतिष्ठत इतिधत् । स माप्तुपनयनम् ॥२०॥ 

तेने वापनदिपरिदानान्तं नतददेरान व्यास्या- 
तम् ॥ २१॥ 

एतेनोपनयनेन व्रतादेशनं व्याप्यातम् । चापनादि- 
ग्रहणमङ्कारनिद्च्यथेम् । "काय त्या परिददामी"लतत् 
परिदानम्। परिदानान्तमिद्युत्तरकर्मनिनृच्य्थम् ॥ २१ ॥ 

इव्ययुपेतेपूरयस्य ॥ २२ ॥ 

एवमलुपेतपुषरम्योपनयनयुकतम् ॥२२॥ 
अथपेतपूरस्य ॥ २३ ॥ 
अथ भनन्त वेदान्ते उपपूर्वो य एमे व्रदमप्यनु- 

मिच्छति तस्योपनयने विदोषो कये । एवं तुरननेतद् चनाप- 
यति तेन तेन प्रकरिण प्रतियदमुपनयनं कैन्यतिति। जग्ध 

तु सकृदुपनयनं सद्दा मन्यन्ते । या्रापलम्वः --"म- 
रम्यो वेदेभ्यः तसावित्यनूच्यत एति ब्ाप्मणनि'ति ॥ ३ ॥ 



<< साश्वलायनगृषषसूत्रम् 

छताकरतं केशवपनं मेधाजननं च.॥ २४ ॥ 

„ कूताकरुतं क्रियतांका मा कारीत्यर्भः ॥ २४ ॥ 

` अनिरुक्त परिदानम् ॥ २५ ॥ 

निरुक्तमभिहितम् । परदीयते यस्मिन् कमाण तव् 

परिदानं, यदभिहितं परिदानं तदच्र न भवतीत्यर्थः । न पररि- 

दानमित्येव सिद्धे अनिरुक्तमिति , वचनखेचराथैम् ॥ २५ ॥ 

कारुश्च ॥ २६ ॥ 

यो निरुक्तः कारः सोऽन न भवति अत्र यस्यकस्य 
चित्. कारस्यावजनीयलयादुक्तकारस्य प्रतिपेधो किधेयः 

तदध पुपैत्रानिरुक्तच चनम् । आभेहितः कारोऽटमवर्पादिरन 
न भवतीति । अनारम्यमाणे एतस्मिर् यावतो वेदानष्येतु 
शक्नोति कुमारस्तावन्त्युपनयनानि तास्मिन्ेव `काठे स्युरिति 
सच्ारम्भः 1 २६॥ ~ 

तस्सवितुवणीमह इति साभित्रीम् ॥ २७ ॥ 
सावित्रीं भो अनुनरुहीत्युक्ते इमामदुबयात् सदां वेशं 

जपेत. “२७ ॥ 

इति दरदराचायैगिश्रविरचितायामाश्वलायनगदयटृदो 
प्रथमाध्ययि एकोर्नाधिश. खण्डः। 

१. क्विरमा' प. पाटः. २. ्दान् ज ख. पाठः. 



विशः खण्डः] अनादिरोपेतम् । ८९ 

४ अथ विंशः खण्डः । 

ऋत्विजो वृणीतेन्यूनानतिरिक्तान् ये मातृतः 
पिवरतश्चेति यथोक्तं पुरस्तात् ॥ ९ ॥ 

दृणीति सम्भजते (कामा कमो) परिगह्वाति ! अन्यूना 
अनतिरिक्ताश्च प्रमाणपरिमाणाम्याम् । भरमाणतो नातिदीर्पा- 
न्नातिदूस्वरान् परिमाणतो न श्यङ्कुखीन् न षडङ्कुरीन् । एवमा. 
कारते गुणा उक्ताः 1 चरिनत आह~--ये माठत इति ॥२॥ 

युवान विजो वृणीत इत्येके ॥ २ ॥ 
दितीयार्थे प्रथमा । युवान @लिजो भवन्ति तान् 

छृणीत इति वा । एक इति वचनादभ्ये कभसमथीनां वरण- 
मिच्छन्ति । ऋल्िगधिकारे पुनऋविग्प्रहणमनलिजां चम- 
साध्वयूणां युवत्वं मा भूदिति ॥ २॥ 

ब्रह्माणमेव रथम वृणीतेऽथ होतारमथाष्व्ुम- 
थोद्वातारम् ॥ ३॥ 

प्रथमग्रहणमेवकारं च छर्म पदेशक्रमस्याविवक्षां द्- 
दीयति । तेन दोग्रादीनामानियतक्रमो मवति भयशब्दे स. 

त्यपि॥ ३॥ 
¦ स्वौन् वा येऽहीनेकोहेयौजयन्ति ॥ ४ ॥ 

सर्वान् वा ऋत्विजो इणीते चतुर एव वा ! येऽदी- 

नेकारैयजयन्तीति वचनात् सोमयागेप्वेव मन््वदरणं भ- 

वति॥४॥. 
१. भ्ये प्ररत ध. पाठः, 

| 
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सदस्यं छदो कोपीतकफिनः समामनन्ति ॥५॥ 
कौषीतकिनः शाखाविरेपाध्यायिनः, ते सदस्यं सप्त- 

कृ्षत्विजं समामनन्ति 1 सप्तदशग्रहुणे नियमार्थ, कथम्, 
एकं एव सदस्यः स्याद् इति “पयन्सु सदस्यानामिति भवे 

बहुवचननिदेशादनेकसदस्या उक्ताः ॥ ५ ॥ 
तत्य व्यप्राएमाह-- 1 ८. 

स कर्मणामुपद्रष्टा भवतीति तदुक्तमृर्भ्यां यमु- 
खिजो वहुधा कल्पयन्त इति ॥ ६॥ 

सदस्योऽभिष्टूयते ततश्च सदस्यसद्धावः तस्यो पद्रषटनवं 
च ्रतिपादितं भवति ॥ ६॥ ~ 

होतारमेव षथम चरणीते ॥ ७ ॥ 
पुरै ध्न्याणमेव प्रथममिः्युक्तम् 1 इदानी होतारं 

भथममिःत्युच्यते । तदनयोहोतव्रह्यणोः भरा्तयोर्विकल्पः । अपर 
आह् -- यदा चठुणां वरणं तदा बह्मण एव थमं, यदा 
सर्वेषां तदा तुरेवेति व्यवस्थितो विकल्प इति ॥ ७.41 

वरणे मन्तरानाह् -- 

अभ्रिं होतास मे होता होतारं त्वासु श्ण 
इति होतारम् ॥ < ॥ 

होत्रधिकररे घनः दोकेघ्रदणं यदा दितीयं दोतारं 
दृणीते तदाप्ययं मन्त्रो वथा स्यादिति ! अन्यथा भथमं चि- 
यमणि समाभ्नानान् स्यात् ! असुमिति सर्वनामस्थाने निय. 
माणस्य नामनिर्वैखो दितीयया होतारं ला यक्ञदर्माण- 
मित्ति॥८॥ 
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चन्द्रमा मे वद्मा समे वहा वर्माणं त्वामु दण 
-इति व्रह्माणम् ॥ ९ ॥ ५५ 

अये ब्रह्मणो वरणमन्त्रः । उत्तरेपामपि परद्श्नार्थ 
त्स्नं पठितम् ॥ ९॥ 

आदित्यो मेऽ्वर्ुरित्यध्वयुम् । पर्जन्यो भ उ- 
ह्ातेत्युदरातारस् । अपो मे होव्राशंसिन्य इति होत्रकान् 
रद्मयो मे चमसाध्वर्यव इति चमसाध्वर्यून् । आका- 
श मे सदस्य इति सदस्यम् ॥ १०॥ 

आदित्यो मेऽष्र्युः स मेऽष्व्यरध्वर्धु वं वरमे । प- 
जन्यो म उद्वातास म उद्रोतोद्वातारं त्वमुं बणे । आपो मे 
होघ्रारंतिन्यस्ता मे होत्रारंसिन्यो होत्रा्ंसिनीर्वोऽसू्णे । 
रदमयो मे चमसाध्वयैवसते मे चमसाध्वथवश्वमसाध्वर्ून् 

` वोऽमून् इणे । आकारो मे सदस्यः स मे सदस्यः दस्यं 
त्वामु देणे इतीतरेषां वरणमन्त्राः ॥ १० ॥ 

स शतो जयेद् महन्मेऽवोचो भर्गो मेऽबोचो भगो 
मेऽवोचो यशो मेऽवोचः स्तोमं मेऽवोचः क्ति मेऽवो- 
चस्ति मेऽवोचो युक्तिं मेऽबोचः सर्वं मऽवोच इति ॥ 

` चृत इति वचनात् सर्वस्य बृतरेय जपो भवति, 
नानन्तरस्येव सदस्यस्य । सम्रहणं जपस्य वरणस्य चानन्त- 
्याथिम् । अन्यथा सर्वान्ते जपस्योपदेराव् सदस्यवरणान- 
न्तरमेव सर्र जपेयुः । सब्रहणान्त॒ वरणानन्तरमेव जपौ भ. 

वति ॥ ११॥ ~ ति 
. जपित्वाभरिषटे होता स ते होतताहं ते भानुष इति 

होता पतिजानीते ॥ १२ ॥ 
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रतिक्लानमभ्युपगमः 1 ऊपे भरकरते पुन्जपित्वेति व- 
चनं कथम् । अन्यमपि जपं जपित्वैव पत्तिजानीत इयेवम- 
म् 1 कः पुनरसौ । (तन्मावतु तन्मा विडाल तेन सक्षिषी- 
येयेषः । कस्मात् पुनः सोऽपि जप इरैव न पठ्यते । का- 
रणमुत्तरत्न व्यामः ॥ १२ ॥ 

चन्द्रमास्ते बह्मा सते ब्रह्मा ॥ ९३॥ 
अहं ते मादुप इयञुषज्यते । भतिजानीत्त इयेव ॥ 
पएवमिततरे यथादेशम् ॥ १४ ॥ ५ 
अध्वस्वीदयो यथादेदां येन मकारेण वरण भादेदान 

छतं तदरूपं भतिजानते । तद्यथा -- आदिसस्तेऽ्वयुः 

स तेऽध्वथुरदं ते माषः, पञैन्यस्त उद्वाता स त -उद्वाताहं 
ते मायुषः, आपस्ते होचाशेसिन्यस्तास्ते दोच।रोसिन्यो चयं ते 
मालषाः, अहं ते माचुपः इति वा भ्रत्येकम् , रदमयस्ते चमसा- 

ध्व्यैवरते ते चमसा्वर्यवो वयं ते माषाः, आकाङास्ते स- 
दस्यः स ते सदस्योऽं ते मादुष इति ॥ १४॥ 

तन्मावलु तन्मा विशतु तेन सुक्िपीयेति च 
याजयिष्यन् ॥ १५ ¶॥ 

यो याजयिप्यच् भवति स एवं जपित्वा भ्रतिजा- 

नीते । भरस्याचक्षाणस्तु नेत्येवमर्थं याजयिप्यानतति वचनम् । 
रत्याख्यानविपयावत्तरणा्थं चतत् । अपर आदह -- याज- 
यिष्यत एवायं जपरोषः पूर्वस्त्याजयिप्यतोऽपीति । अस्ति 
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पुनः कथिदयाजयिप्यन्नपि वृतः, अस्तीद्याह, यथा चमसा- 

प्वर्यैवः । अथ तेऽपि होमक्तयोगाद् याजयिप्यन्तो सवान्ते । 
एवमप्याधाने ये व्रियन्ते ते याजयिप्यन्तो न भवन्ति तत्र 

यागाभावात् | इणएयस्तु प्रथग्भृताः, न तदङ्क तदरणम् । 
तेन ते याजयिष्यन्तो न भवन्तीति य एवमाहुः ते सोमयो- 
गादन्यत्रापि मन्त्रवन्नियमवहरणमिच्छन्ति । तेषां तत्र मधु 
पर्कोऽपि भाप्नोति । न चैव कचिदप्यद्ुष्ीयते । येऽदहीनैका- 
हैयीजयन्तरीति च पुरस्ताद क्तम् । तस्माद् यथा वथमवेचाम 
तथैव युक्तम् । कस्मात् पुनरयं जपदोषस्तत्रैव नोक्तः । सरव 
शेषत्वात् । सर्वेपां ह्ययं साधारणः देषः पूर्वोऽशो भिचते ॥ 

न्यस्तमासिञ्यमकार्यम् ॥ १६ ॥ 
न्यस्तमन्थस्मै दत्तं प्रतिश्रुतं वा । अपिवा तेन य- 

क्तमिलयन्ये । एवंभूतमािज्यं न कर्तव्यम् ॥ १६ ॥ 
अदीनस्य ॥ १७ ॥ 

आलिञ्यमकायैमियेव । श्रूयते च श्तस्माद्. दाद- 
शाहिन न याञ्यमि!ति । नचेवमहीनानासुपदेश्ञानथक्यं ब्रा 

द्यस्तोमादिवदतिक्रान्तनिषेधानामप्युिजां सम्भवात् ॥ २७॥ 

मीचदक्षिणस्य ॥ १८ ॥ 

नीचाद्यीयसी दक्षिणा यस्य । बहुवित्तस्यापि सततः 

तस्यायिज्यमकार्यम् । कठुसत॒ यो वा को वा भवतु । अन्ये 
त्वहीनस्य नीचदक्षिणस्येत्येकमेव विपयं मन्यन्ते । नीचद- 
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क्षिणस्याहीनस्यायि्यं न कार्य, वहुदक्षिणस्य त॒ कार्यमे- 
वेति 1 श्रूयते च "ददते वैते तमयाजयंस्तस्माददयाव्य' 
इति ॥ १८॥ 

ञ्याधितस्यातुरस्य यक्ष्मण्ीतस्य अलुदेदया- 
भिशस्तस्य क्षिष्तयोनेरिति चैतेषाम् ॥ १९ ॥ 

ग्योधितो उ्वरादिश्टीतः । आतुरोऽसः । यक्ष्मग- 
हीतः क्षयरोगी । मराधान्यादस्य ए्रथग््रहणमवदयं वर्यना- 

श्रम् ! अनुदेदयः समीपवतीं तेन योऽभिरास्यते तथ्यमतथ्थं 
वा दुष्कमौयमिति । यस्य माता व्यभिचारिणी स दिष्त- 
.योनिः । इति चेतेपाम् अन्येषामप्येवंभकाराणामािथ्यं न 

कर्तव्यम्, ॥ १९ ॥ 
सोमप्रवाकं परिप्रच्छेत् को यज्ञः क तिजः 

का दक्षिणेति ॥ २० ॥ 

सोमं यः प्रथमं वक्ति असतो सोमेन यदयते स होता- 

रं ब्रृणीत इति स सोमप्रवाकः । कर्मण्यण् । न्यङ्क्ादिपु- 

दृद्ौनात् कत्वम् ॥ २* ॥ 
कर्यणेः सह सम्प्रयोगः ॥ २१ ॥ 
याज्यो यक्त भटतिजो दक्षिणाश्च यत्र कल्याणा; तत्र 

कर्म कर्वैव्यमिति ॥ २१ ॥ 
न मांसमश्नीयुरम चखियमुपेयुरा कतोरपवर्गात् ॥ २२ ॥ 

कखदेः पश्चा समािरेतो नियमो भवतः ऋति 
जाम् ॥ २२॥ 
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। ५ एतेनाम्ने बह्मणा वादृधस्वेति दक्षिणा्नावाज्यो- 
इति हृत्वा यथार्थ घत्रञेत् ॥ २३ ॥ 

य-भालिव्यं करोति तस्य तत्समाप्ताविदं नैभिन्ि- 
कुष्यते । एतेनाम्ने इत्यृचा दक्षिणाम्मावाज्याहुतिं जुहुयात् 

` ततौ यथाथ परतरजेत् । देशान्तरगमनमांसादानादिकमस्य न 

प्रतिपिध्यते । पूर्वै ठ प्रतिषिध्यत इति ॥ २६ ॥ 

एवमनाहितानिनरयद्य इमामग्ने शरणिं भीमृपो 
न-इदेतयचौ ॥ २४ ॥ 

हृत्वा यथाथ प्रत्रजेदिति वतते । अनाहिताभ्रराछि- 
ज्यं छरतबत कगभिश्च भिद्यते । अन्यत् समानम् । पाद्- 

ग्रहणदेव सिद्धे छऋचेति वचनं विस्पष्टार्थम् । छषविरभ्यो म- 
धुपर्को देय इति वक्ष्यते । तच के त ऋल्िज इल्यपेक्षामपने- - 
तमिहर्खिग्बरणमाग्रात्तम् ॥ २६ ॥ , 

इति हरदत्ाचार्यमिश्रविरचितताया्माश्चलायनगृदयवर्तौ 
प्रथमाध्यये विद्यः खण्डः] 

अथैकर्िंशः खण्डः । 

धहलिजो बता मधुपकंमाहरेत् ॥ १ ॥ 

दयात् । बलेति वचनाद् घरणानन्तरमेव चडलिजां 
मधुपर्कः, न प्रयम् ॥ १ ॥ 

सातकायोपस्थिताय ॥ २ ॥ 

खातकः छूतसमावतनः । तस्मै उपस्थिताय-गुर- 

ुखादागताय सधुपफमादरेव। तत्र मचु-- - 
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१, छ ५ 

५तं प्रतीतं स्वधर्मेण चददायदह्रं पिः । 
सखग्विणं तदप आसीनम् प्रथमे गवा ॥“ 

इति ॥ २॥ 

रक्ते च॥३४ 
मधुपर्कमाद्रेदिसेव । अविदेपवचनात् परखागमनं 

राते मधुपर्कः ॥ ३॥ “ 
ˆ आचार्यन्वशयुरपिक्ग्यमालुखानां च ॥ ९ ॥ 

चतुथ्धरये पष्ठी । एतेभ्यः प्रतिसंवत्सरणुपतिषठद्धयो 

देयः 1 यथाहापस्तम्बः -- 'आचायौयसिविजे श्वशुराय राज्ञ 

इति परिसंबत्सरादुपतिष्ठद्भ्य एतत् कारम् 1 “सुत् भवक्रे 

चिनायेशति ॥ ४ ॥ 
दधनि मध्वानीय सर्पिर्वा मध्वखामे ॥ ५॥ 
मघुपकैमाद्रेदिति सम्बध्यते । आनयनं निपेचनम्। 

दधनि सघ्वानीय मध्वामे वा सर्षिः। से एष मघुपर्कैः। म- 
ध्वछाभ इति वचनान्न तुल्यविकर्पः ॥ ५ ॥ 

विष्टरः पायमष्यमाचमनीयं मध्ुपको गौरिये- 
तेषां त्रिल्िरेकेकं वेदयन्ते ॥६॥ 

विष्टर आसनम् ! पादाथसुद्कं पायम् } अधघौथैम- 
व्थम्। आचमनाथेमाचमनीयम्। मधुपक उक्तः! गो; त्रीगवी!. ˆ 
आपस्तम्बगद्ये द्ोनाद्, '्मौरिति गां प्राह तां स उ्वरेण यजुषे" 

-ति 'ओौधेनुभन्ये'ति च मन्त्रे स्रीरिद्धदर्शनात्। एतेषां दव्याणां 
१. तत्मती१ ख. पठः. २. पपितुम्याये' क. ख, ग. पाठः. 

< ३ ट ग. पाठः, ४. "वि मन्तरिद्नाच ए स. पाठः. 
५ 



एकर्विंश" खण्ड] अनाविलोपेतम् । ९७ 

मध्ये एकैकं द्रव्यं मधुपक्यौय तरेखिनिवेद्यन्ते । ॐ, दातारः 
तत्परिचारका वा । तेषां च निवेदनं तत्रावसरे करमेण | 
एतेषामिति वचनमवंजातीयानां गन्धादीनां माभूदिति ॥ ६ । 

एव दातुः फतैनययुकत्' सथुपक्यस्य कर्तैन्यमाद् --- 

„, _ अहं वर्मं सजात्तानां वियुतामिव सूयैः। इं 
तमाधेतिष्ठाक्षि यो मा कंश्चाभिदासतीत्युदगये विष्टर 
उपविशेत् ॥ ७ ॥ 

विष्टरो विष्टर व्ि्टर इति त्रिरुक्ला उदगग्रं चिष्टरं 

निदधाति दाता । स च दर्भमयं कूर्चम् । तस्मिन्नुपविशेत् 

प्रतिग्रहीता अहं वर्प्मैति मन्त्रेण ॥ ७ ॥- 

आक्रम्य वा पादौ धरक्षालापयीत ॥.< ॥ 

अथवा नोपव्रिरोत्, पादाभ्यां विष्टरमाक्रम्य पदयोः 

प्रक्षाखनं कारयेत् । प्रक्षारापयीतेति रूपपिद्धिशिन्या ॥ ८॥“ 

दक्षिणम व्राद्यणाय प्रयच्छेत् ॥ ९ ॥ 
यदा बाह्मणः भक्षाखयिता तदा तस्मै दक्षिणं पादं पूरव 

प्रयच्छेत् , ततः सच्यम् ॥ ९ ॥ 

सव्यं श्रदराय ॥ १० ॥ 
पूर्ोकतविपरीतम् । क्षतरियवेदययोर्यथारुचि ॥ १० ॥ 
प्र्लाछितपादोऽव्यमञ्जखिना परतिगद्याथाचमनी- 

येनौचामदयश्रतोपस्तरणमसीति ॥ ११ ॥ 
~ उपदेदाक्रमदिव सिद्धे प्रक्षालितपादग्रहणमानन्तर्या- 

्थम्। तेन गन्धमाल्यादीनामर्हणाद्रन्याणां पश्चात् प्रत्तः । 

१. त्ते, २, वाक ख उ. पाठ. ३. नास्ाचा! क पाठ. 
1) 



९८ साश्वरायनगृषत्रस् ~ (प्रयमोऽध्यायः 

अष्येमञ्जलिना अतिर्ह्य एतावानर्घ्योपयोगः । केचित् - 
ससमक्षाछनमिच्छन्ति । अयश्चब्दाद् गन्धादीनामुत्कर्पः । 

आचमनीयेनाचामति आचमनयिसुदकं सरव. ` पिवति 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण । तत्रान्यच्छौचा्थ॑विधिवदा- 
चमनं भरवर्त॑ते ¦ नेखन्ये, यथा भोजनोपकेमे न भवति एवम- 

न्यत्रापीति 1 स्ापकं चन्न वक्ष्यामः॥ ११ = 

सथुपर्कमाद्वियमाणमीष्षते भिन्नस्य ता चक्षुषा 
घतीश्न इति ॥ १२ ॥ । 

मधुपकंमाहरति दाता । तमादियमाणमीक्षते भ्रति. 
भरहीता मित्रस्य लेखनेन ॥ १२ ॥ 

देवस्य त्वा सवितुः भरस्वेऽश्चिनोयौहभ्यां परष्णो 
हरताभ्यां ्रतिगरह्वामीति तमञ्जजिना अतिखद्य मधु वाता 
तायत इति तुचेनवेक्ष्यानामिकया वाद्येन च त्रिः 
प्रदक्षिणमाखोड्य वसवस्त्वा गायच्रेण छन्दसा भक्ष- 
यन्त्विति पुरस्ताभ्निमा्टिं ॥ १३ ॥ 

तं मधुपर्कमज्ञखिना प्रतिह्धाति देवस्य त्वेति मन्त्रेण। 
ततो मधु वाता इति ठचेनतरक्षते । ततोऽनामिक्या उपक- 
निष्ठिकयाङ्घल्याद्घुठेन च त्रिः-भदक्षिणमारोडयति । आरूोड्य् 
वसवर्त्वेति मन्त्रेण पुरस्वाल्निमाष्टिं ठेवमपनयति॥ १३॥ 

स्द्रास््वा चेषटुमेन छन्दसा अक्षयन्त्विति दक्षि- ` 
णतः आदिलयास्स्वा जागतेन छन्दसा भश्लयन्त्विति 

१. शति मन्त्रेण ॥' स. ग~ घ. एठः. 



एकश्च. सण्ड.] भनाविरोपेतम् । ९९ 

पश्चात् विशे स्वा देवा आनुष्टमेन छन्दसा भक्षय- 
न्तित्युत्तरतः ॥*९४॥ 

एवं रुदरास्तेलादिभिरमनररदक्षिणादि प्रतिदिशं नि- 
मा्टिं ॥ १४ ॥ 

-भूतेभ्यस्स्वेति मध्यात् चिरुदृश्द्य विराजो दोहो- 
ऽसीति भथमे पादनीयात् ॥ १५॥ 

भूतेभ्यस्तेति मन्तरेण मध्यात् त्रिरद् गृहणाति ऊ््वै- 
सुरिक्षपति। उद् ग्द विराजो दोहोऽसीति मन्त्रेण प्रथमं प्राश्री- 
यात्। प्रथमोपदेश्देव सिद्धे प्रथमवचनमाचारयभवृचिष्- 

तम् । एषा प्रवृत्तिराचार्यस्ैवंविवे विषये । तद्यथा भभायुपे 
तवा प्राश्चामीति पथममन्नायाय वेव्युत्तरमिति ॥ १५॥ ` 

विराजो दोहमशीयेति दितीयम् ॥ १६॥ 

मध्ये दौचाभमाचमनं न भवति । स्मयते च ।सोमे 
प्राणाहुतिपु मधुपर्के च नोच्छि्टा भवन्तीति ॥ १९॥ 

मयि दोहः पायै विराज इति तृ तीयम्॥ १७1॥ 

ूर्वोदददौनाविदापि विराज इति षष्ठयन्तं पदं न 

प्यतुध्यन्तम्. ॥ १७॥ 

न सर्वम् ॥ १८ ॥ 
सर्व मधुपर्कं न म्रादनीयात् ॥ १८ ॥ 

न ततिं गच्छेत् ॥ १९ ॥ 

सां वृतेन पिव. ॥ १९॥ 



१० आाश्वखयनगृषप्त्रमू [पिथमोऽध्यायः 

वराद्मणायोदडूडच्छिष्ठं भयच्छेत् ॥ २० ॥ 

उच्छिष्टं प्रादितशि्टं मधुपक॑सदङ्ुखो ब्राह्मणाय 

दात् ॥ २० ॥ 

अराभेऽपः ॥ २९॥ 

यदि जाद्यणो न छभ्यते तदापः प्रवेदायेन्मधुप$म्॥ २१॥ 

सप वा॥ २२॥ 

प्राइनीयादियेव ! अङाभे इत्ति च 1 जाद्यणस्याङामे 

सर्वै वा भाक्चीयात् ॥ २२॥ 

अधाचमनीयेनान्वाचामाति अमू तापिधानमसी- 
ति॥२३॥ 

यच् पूवैमानीतमाचमनीयं तेन अन्वाचामति अमू- 
तापिधानमस्ीत्ि यज्जुषा ॥ २४ ॥ 

सस्यं यदाः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतामिति द्विती 
यम् 1२९१ 

सयमिलयादिना यजुपा दितीयमाचामति ॥ २४ ॥ 

आ्चान्तोदकाय गां बरेदयन्ते ॥ २५ ॥ 

अथ श्चौचाथै विधिवदाचामति । तसमै आचान्तोद्- 
काय । एतदेव ज्ञापक पूर्वत्र मध्ये शोचार्थं नाचमनमिति । , 
उद्कश्रहणनाचमने उदृकमेव माप्तं दीयति 1 तेन नाकिके- 
राण्व्वादिभिराचमनं न भवति ! तस्मै गां वेदयन्ते गौर्मौ- 
रिति ॥ २५ 



एकविंशः षण्डः] भनाविरेपेतम् । 1 

हेतो मे पाप्म पाप्मा मे हत इति जपित्वोड्- 
रुतेति कारयिप्यन् ॥ २६॥ । (त 

म्यादिति शेषः । क्रियासामान्यवाचिना करोतिना 
वथो लक्षयते । यो वधं गोरनुजानाति स कारयिष्यन् भवति | 
स हतो मे पाप्मेयादि जपित्वा ॐ कुरुतेति ्रुयात् । ३० हंति 
त्यक्तं भवति ॥ २६ ॥ 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनामिति जपिलवोमु- 
स्जतेद्यु्खश्च्यम् ॥ २७ ॥ 

यः पुनगौमुत्ल्यन् उत्ल्ष्टुकामो भति स माता 
रुद्राणाम् इति मन्तरं जयित्वोत्छजतेति बूयात्॥२०॥ 

नामांसो मधुपक भवति भवति ॥ २८ ॥ 

मांसरहितो मधुपर्को न भवति । किं मधुपक मासं देय- 

मिसुच्यते मधुपक मोजनममांस न भवतीुच्यते । तदने- 
जाभ्युपायेन मधुपक भोजनखपदिर्यते 1 दिरुक्तिरध्यायस- 

माप्िक्रता ॥ २८ ॥ 

हृति हरदताचामिश्रविरवचितायामाश्वलायनगृयवृतौ 

सनाविखायां प्रथमाव्यायि एकविंशः खण्डः | 

प्रथमाध्याय; समाप्तः । 

१, श्वद्ष्टुमिच्छरि स स. पाठः. २. ते । नेखाह मक. स. 

पाठः, १, छो नाम मो' ख. पठः. 



अथ दिलीयोऽध्यायः। 

श्रावण्यां पोणैमास्यां श्रवणाकर्म ॥ १॥ 
मेषादिस्ये सवित्रि यो यो द्चः भ्वतैते । 
चान्द्रा मासास्तत्तदन्ता्ेत्राया दादरा स्पृताः ॥ 
तेषु.याया पौर्णमासी सा सा चेन्यादिका स्मृता। 
कादाचित्केन योगेन नक्ष्नस्येति निश्वयः ॥ 

तदेवं सिंहस्थे सनिततरि यामावास्या तदन्ते चान्धमसे सासि 

मध्यव्मिनी या पौर्णमासी सा श्रावणी । अवणयोगसतु 
भवतु वा मा वा भूत् । तस्यां श्रवणाकरम कर्तव्यम् 1 श्रवणार- 
ष्देनापि श्रावण्येवोच्यते 1 "विभाषा फाल्युनीश्रवणाकार्मिकी- 
चैत्रीम्य' हति दर्दानात् । तस्यां क्रियत दूति श्रवणाकर्म । 
नामयेयभेतदन्वर्थम् । कि पुनस्तत्. यः सर्पबकिरित्यास्या- 
यते । अविङोषवचनात भरतिसंवत्सरं भवति ॥ २ ॥ 

अक्षतसक्तूनां नवं कलो पूरयित्वा दर्वी च व- 
जिहरणीं नवे रिक्ये निदधाति ॥ २॥ 

तव्राक्षतानां धानानां सक्तवः; कव्याः भखाण्डिता- 
नां यवानां तेनैवं करदो पूरयित्वा ते करदा द्वौ च वखिहर- 
णी वदिराद्धियते यया तां च नवे शिव्ये निदधाति 1 २॥ 

अघ्रतधानाः छृसवा सर्पिपाधौ अनक्ति 1 ३ ॥ 

अक्षेतानां यवानां घानाः कृत्वा तासामधीः सार्पिषा- 
नक्ति । समभविमागोऽयम्ैः 1 अर्ध्ब्दो नपुं्कटिद्ग इति 



प्रथमः खण्ड ] भनारिरोपेदम् । १०६ 

वैयाकरणाः । पेदे तु स्रीलिङ्गोऽपि द्यते तस्यर्भीः शस्छा- 

धौः परिरिष्येति। सपिस्सस्छृतम्। सवैमेतदहन्येवं भवति ॥ 

अस्तमिते श्थारीपाकं श्रपयितैककपारं च पुरो- 
डाश् अभे नय सुपथा राये अस्मातिति चतसृभिः भस्यु- 
चं हुवा पाणिनेककपारम् अच्युताय भौमाय खाहेति॥ 

अरतभित आदिल स्थाखीपाकमेककपल पुरोडारं च 
श्रपयित्वा अग्ने नयेति चतसृभिः मद्यं स्थालीपाकं सहोति। 
अच्युताय भौमाय स्वदिति मन्त्रेण पुरोडाशम् । सवेहुतोऽयं 
पुरोडाशः । कारणमत्र वदयामः | तत्राव्दानमधेलुतम् । 
उपस्तरणाभिधारणयोसतु सम्येन पाणिना अरद्िमिष्ठन्ति । ̀ 
इद् स्थाटीपाकपुरोडार्योः शधरपणविधानात् सक्तूनां धाना- 

नां च विधिवन्टपणं न भवति । यथात्तिद्धानामेव प्रह 
णस् । परलयुचग्रहणाटगन्तेन होमः न स्वाहाकारेण ॥ ४ ॥ 

अवष्टुतः स्यादाविःठो वा ॥ ५॥ 

अयं पुरोडाशः अवप्टुत्तः पृते नमसः स्यात भ- 

काशापष्ठो वा । करस्मभिव पतर निधाय तया पतेन पिकः 

काः यथाय निम जवति, आविपृष्ठो वा भवति ॥ ५॥ 

सा नो अप्नेवद्धजो अधायेत्येनमादयेनाभिचु- 

होति ॥ &॥ 

१. श्वो, २. शिष्य म्ये निविद् दपापि ग. पाठ. 

१, ्तौकिकमस' ग, ष. पाठ ४. ला सग स. षठ. 



१०४ आश्वलायनमगृष्यत्जम् [द्वितीयोऽध्यायः 

एनं पुरोडाङमाश्येन यरिमिन् धृते परोडासर आशा 

यितः मग्नः तेन घतेनाभिजटोति एनामेति वचनाद्खण्डि- 

तस्यास्य होम इति ज्ञाप्यते ॥ ६ ॥ 

क्षां नो भवन्तु वाजिनो हवेष्वित्यक्ता धाना जज्ज- 
छिना ॥७॥ 

जुदोतीयेव । अञ्जकिनित्युभयेदस्तयोग्यौ पृतत्वादुयः 
स्तरणाभिघारणयोरन्यः कती ॥ ७ ॥ , 

अमाव्येभ्य इतरा दयात् ॥ < ॥` 
अमात्याः पुत्रादयः तेम्य इतरा अनक्ता धाना दयात्। 

एतावद् गहय करोति ॥ < ॥ 

कर्श्षात् सक्तूनां दर्वीं पूरयित्वा भायुपनिष्क- 
स्य शुचौ देदोऽपोऽवनिनीय सपदेवजनेभ्यः स्वाहेति 
हत्वा नमस्करोति ये सपाः पार्थिवा ये आन्तरिश्ष्या ये 
दिव्या ये दिद्यास्तेभ्य इमं बलिमाहा्पं तेभ्य एमं व- 
चिमुपाकसेमीतिं \ ९ ॥ 

अय शिक्यं दील भाङ्घुल उपनिष्कम्यर शुचौ 
वेशोऽपोऽवनिनीय नवात् कलछाद् गृहीतैः सक्॒भिदैवीं पूर- 

यित्वा जुहोति । सपैदेवजनेभ्यः स्वादिति हूत्वा नमस्करोति 
ये सपौ इति मन्त्रेण । मन्त्रलिङ्कात. सर्यभ्यो नमस्कारः । 
शचौ देश इति वचनाब्दोमवेऽप्यभेर्मिचरत्तिः । शुचाविति व- 

चनात् स्वभावतः शएुचररण्यस्य ग्रहणमिच्छन्ति ॥ ९ ॥ 

१. शति ज्योपरि प्र्च्योतयति { प्” क, ख. पाटः. 



अनाविरेपतम् । १०५ 

प्रदक्षिणं परीत्य पश्चाद् वलेरुपविर्य सपो 
सतां सर्पीणामधिपतिरस्यन्नेन मनुप्वांजायसेऽपपेन 
सर्पान् यज्ञेन देवास्त्वयि मा सन्तं सवायि सन्तः सर्पा भा 
हिंसिषुः ॥ १० ॥ 

अथ तं बां परदक्षिणं परीय पश्चाद्स्योपविदय ज~ 
पततीद्य्याहार्यम् । बलिग्रहणेऽक्रियमाणे परथाच्छब्दः काटवा- 
ची शङ्कयेत । तथा सनि पूरवाहतिरवरस्थितस्य प्राप्नोति ।.व- 

लिग्रहणाद् दिम्बाची भवति ॥ १० ॥ 
धरुवान्ते परिददामीति ॥ ११॥ 
परिददातीलध्याहार्यम् । साकाडू्षतवान्मन्बलिद्गाच। 

ुवान्ते परिददामीलयेवं परिददाति कस्मै धुत्राय सम्बोध्यमा- 
नाय । धुवो नाम सर्पाणामधिपकततैः । हे धुव ! अन्ते अस्व 
कर्मणोऽन्ते परिददामीति मन््रार्थः। ध्रुवान् निशलान् ते दभ्यं 
परिदेदामीयन्ये ॥ ११॥ - 

एत सामान्योक्तस्य पारिदानप्य विमज्य वचन -- 

ध्रुवासु ते ध्रुवां ते उत्यमत्यानयुपूर्व धुव मां ते 
परिददामीत्याव्मानमन्ततः ॥ १२ ॥ ॥ 

अपुमित्यस्य रथानि अमात्यानां नामनिर्देशो दितीयया 

भुव रुद्रं ते धुव! विष्णुँ त इति। एवममात्यानचुपूव ओकः 
मेण परिददाति । अन्ततस्छ॒ घुष! मां ते परिददामीर्यात्मानं 

पार्दिदाति ! अएठमित्यस्य स्थाने मामिति नतु नामनिर्देशः! 
तना्थौत् स्वयंकर्ठैकमेतत कर्म । अन्यकरतृंकलतरेऽप्याधिका- 
रिण एवान्ततः परिदानम् ॥ १२ ॥ 



१०६ साश्वरायनगूृद्यसू्नम् [दिवीयोऽप्यामः 

नेनमन्तरा व्धवेयुरा परिदानात् ॥ १३.॥ 

एनं कतीरं ` बलि चान्तरा न व्यवेयुः मघ्ये न ग 
च्छेयुः॥ १२॥ । ~. 

सर्षदेवजनेभ्यः स्वाहेति सायंप्रातभर्िं हरेदा 
रत्यचरोदणात् ॥ ९९ ॥ ह 

भमागैदीष्यी प्रयवरोहणःमिति वक्ष्यति । आ तस्मात् 
सायं ध्रातश्च वकि हरेत् सपैदेवजनेभ्यः खाति पूर्रेगैव 

न्त्रेण । वलिह्रणोपदेादेव मन्त्रे सिद्धे पुनस्तदुषदेडाद- 
न्येपाघ्पनिष्कमणादीनां नि्चिः । सक्तवस्तु भवन्ति ष- 

लिद्म्यस्वाद् । द्वी च मवति (द्वी च बछिह्रणीमिति पूर्व 
विरोपितेव्वात् ! उपविद्यजपादेरपि निद्रत्तिः ॥ १४ ॥ 

प्रसङ्ख्याय हैके तावतो वखीस्तददरेवोपहरन्ति ॥ 

एके आचायः आ प्रयवरोहणाद् यावलय आहुतयः 
सायंप्रातः तावतीः भसद्धुयाय परिगणय्य -तदद्रेव तदानी- 

भेवोपह्रन्ति उपहर्तव्या इ्याहुः ॥ १५ ॥ 
इति दरदचाचा्मिध्विरचितायामाश्वलायन गर्त 

द्वितीयाघ्याये पथम. खण्डः | 

अथ द्वितीयः खण्डः 1 

आ्युज्यामाश्वसुजीकयै ॥ ९ ॥ 
अश्वयुरम्यां युक्त पौणमासी आश्वयुजी श्रावणी- 
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वद् द्व्या । तस्यामाश्युजकिरम भवति श्रवणाकर्मवा्िव- 
चनम् .॥ १॥ 

ग्विशानमल्छृतय स्नाताः शुचिवाससः पप. 
तये स्थालीपाकं निरुप्य जुहुः पशुपतये रिवाय श~ 

छ्राय एषातकाय स्वाहेति ॥ २॥ 
न्विडनं गृहं तदुपरेपनादिभिरलद्दछत्य पशुपतये 

निरूप्य स्थाखीपाकं जुहुः पशुपतये शिवायेति मन्त्रेण । 

पश्चुपतये निरुप्येति वचनं निर्वापकाले निर्युणस्य पश्चुपते- 
सपलक्षणं भवति, नतु मन्त्रे यावन्तो शुणाः तावदयुण- 

कस्य । बहुष चननिरदेशात् पुत्रादयोऽप्यधिकारिणः । तत्न 
मही जुहोति ईतरेऽन्वाहरन्ते उपासते वा ॥ २ ॥- 

प्यातकमज्जलिना जुहृयाद् ऊनं मे पूर्यतां पूण 
मे मोपसदत् प्रपातकाय स्वाहेति ॥ २ ॥ 

पयस्यवनयेदाञ्यं तत् पृपातकमितिच्छन्दोगाः । त- 
दञ्ञखिना जुहुयाद् ऊनं मे पूयैताभिति मन्त्रेण । धानाभिर्हेमो 

. ` व्याख्यातः! अव्र सर्वरुदरयज्ञेपु दिरापुपस्थानमिति वचनात् 
। “कंदुदरायः श्वमारद्राया “आ ते पिततः इमारुद्राय स्थिरथ- 
न्वनः इति चतुर्भिः सू्तैतसर दि उपस्थाय सिशकृदादि ॥ 

सजूखतमिः सजारविधामिः सनजुरिन्दाभिभ्यां 
खाहा । सजृक्कैतभिः सनूर्विधाभिः सजुरविेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा। सजूर्भिः सज्विधाभिः सजुर्यावाए्थिवीभ्यां 
स्वाहेस्याहिताम्नराय्यणः स्थालीपाकः ॥ ४ ॥ 



१०८ आश्वरायनगृ्यसूतम् ` [हितीयोऽध्यायः 

सचूरिलयाद्विमिखिभिमेन्चररादितप्नरा्यणस्थाखीपाको 
भवति ! कः पुनरस्याः गृद्याधिकाराद् गृष्य इति प्राप्तम् । 
यञ्जुहोति तदादहवनीये इति नियमादाहवनीय इति निण- 
यः} ययेवं श्रोता्रयणप्रकरण एवायमटुकस्यो बक्तव्यः । 
इह वचने क प्रयोजनम् । पाकयज्धर्मप्रदत्तिः ॥ ४ ॥ 

अनाहिताभ्नरपि इणराप्नौ ॥ ५॥ 

शाङाञचिरपि गृद्य एवोच्यते । ततश्च गृद्याधिकारा- 
देव सिद्धे पुनः शाखाभिग्रहणाव् पूर्य विधानं यालाप्नौ न 

भवति, क तर्हिं आहवनीये ॥ ५1 

इति हरदत्ताचायभिश्तरिरचितायामाश्वलायनगृष्यर्तौ 

द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः; । 

अथ तृतीयः खण्डः । ~ 

मा्रीरप्यौ प्रलयवरोहणं चतु्ददयां पेणसमास्यां 
चा॥१॥ 

मागरीषि मासि या चतुर्दशी पौर्णमासी वा तस्यां 
प्रत्यवरोहणं नाम कर्त्ये, यस्य द्मन्ते भत्यवरोहणमिति 
शा््ाम्तरे भसिद्िः ! ततापि वध्यति ष्ठेमन्तं भनसा ध्या- 
यादिति ! प्राग्वेमन्तात्. खद्वादिघु शयितानां शीतकाले 

1 निमित्ते ^~ पटाशार्द स्वास्तरे शायनाथं हेमन्तं प्रति अव- 

१. न्तम, क.घ.पाट 
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रोहणं प्रयवरोहणम् । पौणमासीसाहचर्याचठर्ददयपि शङ्खा 
ग्यते, न क्ष्णा, नाप्युमे ॥ १ ॥ 

निवेदनं पुनर्मैवीकृर्यं लेपनस्तरणोपस्तरणेर 
स्तमिते पायसस्य जहयुश्पशरेतपद्ा जहि पूर्वेण चापः 

रेण च । सक्त च वारुणीरिमाः सवौश्वं राजवान्धवीः 

स्वाहा न वे शेतस्याभ्यागारेऽहि्जघान किथन । शे. 
ताय वैदार्षाय नमः स्वाहोति ॥ २.॥ 

निवेशनं गृहं तद्टपीच्छिननमिन्नं पनर्मवीकरत्य केप 

मादिभिः, तज कुख्यानां ठेषनं, स्तरणमच्छिद्रीकरणं स्दि- 

पाम्, उपस्तरणं निम्नानायुन्नतीकरणम् एवं पनर्मवीदत्या- 
स्तामिते पायसं श्रपयिता जुहुयुः अपश्ेतपदेति मन्त्रा 
भ्याम् । बहुवचनं पूर्ववत् ॥ २ ॥ 

नार सोविषटकृत् ॥ ३॥ 
खिष्टङदेवसौविषटछत् । अकस्मादादिद्रदधिः । सौ- 

विष्टङतमिति वा पाठः । न चिष्टदृदित्युच्यमाने सर्वयै 
वास्मिन् कर्मणि सिष्टङ्तः मरतिपेधेः स्यात् । अत्रग्रहुणात् 

भ्रधानानन्तरं सि्टकरन्न भवतीति अतिवेधः स्यात् । यचधं 

माकारि सिक्तः प्रतिषेधः । माताव्दत्रग्रहण, रापक्तं हि 

भरिष्यति स््वप्नेव कर्मेखागन्॒कानामन्ते स्विष्टकृदिति ] 

तस्मात् स्मैव खिष्टदतः प्रतिषेधः । अध्रग्रहणेनापि क- 
चैव परामृश्यते विरपष्टाैम् ॥ ३ ॥ 

१. (तीयात् ध. पाठ. 



१२५ लाश्वलायनगृहसूध्म् [द्वितीयोऽघ्यायः 

अभयं नः भाजापत्येभ्यो भूयादित्यग्निमीक्षमा- 
णो जपति दिवो नः सुमना भवेति हेमन्तं मनसा प्या- 
यात् ॥ ४॥ | 

एतदेवात्र प्र्वरोहणम् । ध्यानस्य मनोचृत्तित्यदिव , 
सिद्धे मनसेति चचनं मनसा शब्दोच्चारणार्थम् । तच्च देमन्ते- ˆ 
स्यामन्तितविभक्सया भवति ॥ £ ॥ ॥ 

पश्चादग्नेः स्वस्तरः स्वस्तीर्णस्तसिन्ुपाविरेय 
स्योना एथिवी भवेति जपित्वा संवित् सामात्यः भा- 
क्छिरा उद.्सुखः ॥ ५ ॥ 

अग्ने; पश्चात् स्वस्तरः स्वस्तीर्णो भवति खुघरं आरती 
यत इति स्वस्तरः पलाखादिङ्ृता शय्या सः सुषु आस्तीर्णो 
मवति । उभयत्रच्छन्दसो दृस्वः ) तरिमन्चपनिदय स्योना 
पृथिवी भवेति जपित्वा संविदे रायीत । सामालः भा- 
यंया पुत्र सहितः । ् राविख्या उदङ्खखः ¦ एवच वक्षि- 
णन् पर्न स्वेशने भवति ॥ ५॥ 

यथावकाशाभितरे ॥ ६1 
इतरेऽमात्या यथाबकाड सविदायुः ॥ ६ ॥ 
ज्यायान् ज्यायान् वानन्तरः ॥ ७ | 

जयवा ञ्यायान् उयायान् वानन्तरो गृहिणः सर्वम्यो 
वयेष्ठोऽनन्तरः तद्चुजस्तदनन्तर इत्यादि ॥ ७ 1 

मन्ननिद्यो मन्ान् जपेयुः ॥ < ॥ 
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तेषाममात्यानां मध्ये ये मन्नतरिदो भवन्ति ते मन्त्रान् 

जपेयुः। के पुनस्ते मन्त्राः, स्योनापृथिकी भव्रेति भनन्तेक्ता 

वक्ष्यमाणँश्च अत्तो देवा अवन्तु नः सोर्यगि खस्ययनानि च॥ 

संहाय अतो देवा अवन्तु न इति चिरेतां द्षि- 
, णामुखाः भ्रयद्युखा उदङ्मुखश्च ॥ ९ ॥- 

(ओहाङ् गतौ" सेपूर्वोऽयं श्यित्वोत्थायासने वर्त॑ते । 
टरयते 

"किः रायानो भवति सज्िहानस्तु दापरः' 

दति ।-संहाय शयनादुत्थाय अते देवा अवन्तु न इत्येताग्रचं 

दाक्षेणादि (दि) इछलाशिर्जपेवुः प्रतिदिशं सत् सत् ॥ 

चतुर्थं सहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वान्नं 
सर्ङृत्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयीत॥१॥ 

. चलुध सहाय चतुर्थ सहनं छता। चदु्ैवचनाद् क्ञा- 

यते प्रतिदिशं संहाय जप इति । सदानवचनाग्च संवेडान- 
मपि भवति ! तत्रापस्तम्बः-- श्रयवर्लोचर्ैक्षिगैः पार 
्रवस्वरस्तरे संविशन्ति । दक्षिणतः पितोत्तरा मतिवमवरगरिष्टानां 
ज्येठो ज्येष्ठो$नन्तरः। सहायोचराभ्यां पुथिव्रीमभिष्दान्ति। एवं 

संवेद्ानादि चिरिति! एवं चतुर्थ सदाय सौर्याणि सूर्या नो 

दिव उदु जातेेदसनित्यादीनि च स्वस्ति नो मिमीतामिला- 

दीनि च जयपितान्नं भक्षयमोजनादिकं च्छ्य गुणवच्छरता 
तेन जाद्यणान् भोजधित्वा तैक्तवन्निः स्स््ययनं वाचयीत 

१. प्क ध. ग.ए़॒ठः+ २ "णाय प. पाटः, 



१११ जाश्वरावनगृधसन्म् [दितीयेऽध्यायः 

पुण्या वाचयेत् । अपर आह् -- अतो देवा अबन्ठु न दति 

तरिजैवेयुरिति एको योगः? अत्र दिशोऽचुक्तत्वात् श्तस्य नियाः 

माज्ञशेष्ठाः इतति चचनाद् वक्षिणादीनां च वक्षयमाणलनच् 

भाङ्खुखा इति गम्यते ! तत एताभित्यपदि चलुधभित्यन्तो- 

ऽपरो योगः । एतामेवर्चं दक्षिणादिदिङ्खलाश्च जपेयुः । तत्र 

पच्छो जपः आनन्तर्येण च दिशां पादैयोग इति ॥ ११॥ 
इति दरदत्ताचार्यमिश्रमिरचितामामाश्वलायनगृष्दते 

द्वितीयाध्याये तुरतीयः खण्डः । 

अथ चतुः खण्डः) 

देमन्ताशेश्षिरयोश्चवुर्णामपरपक्नाण।मष्टमीष्वष्टकाः ॥१॥ 
हेमन्तीशीशरयोश्सयोश्वतुणीमपरपक्षाणां या अष्टम्यः 

तास्व्टका नाम कर्म भवति 1 ययपि दगे्रैतोभत्वार एवापर 
पक्षाः, तथापि चलुर्णाभिल्युच्यते अधिकमासोपञने पञ्चमनि- 
दृत्यभेम् ! कित्च बहुवचनस्य चिष्वेवोपपत्तेधवुर्थो न ग" 

दयत तदै च॥२१२॥ 

एकस्यां चा ॥ रा 
एकस्यां वाटम्यामष्टका भवति । तन्नापस्तम्बः--- शया 

माध्याः पौणमास्या उपरिष्टाद् व्य्टका तस्याष्टमी -ञयेष्ठया 
संपद्यते तामेकाष्टकेनखाचक्षत' इति । व्य्टकापरपक्षः ॥ २ ॥ 

पर्वेयुः पितृभ्यो दव्यात् ।॥ ३ ॥ । 
पूरेः पूर्विमिन्नदानि सत्तम्यां पिठभ्यः पितुपितामध- 

पितामहेभ्यो दयात 1 ३ ॥ 



चतुः सण्दः| अनाविलेपितम् । ११३ 

ओदनं छृसरं पायसं चतुःदारावस्य वापूपान् उ. 
दीरतामवर उत्परास इदष्टाभिटैला यावतीभिवां का- 
समयीत ॥ ९ ॥ 

तिलौदनं छृसरं पायसं पयति शतमेतेषां त्रयाणां सञ्- 
च्यः । तैः सहापूपानां विकल्पः । चतुर्ण शरावाणां समूहः 
चठःशरावम् । तत्परिमितैरतण्डुटेः छता अपूपाः चुःशराव- 
स्यापूपाः। एतानि द्रव्याणि समवदाय उदीरतामिलशाभिर- 
ग्भिहोति । याबलोऽभिपरेता उष्यैमप्यष्टाभ्यस्तावतामिरों 
पितृभ्यो दयादिति पूरेण संबन्धः ।पूर्वरेतानि दव्याण्येता- 
निहत्वा पितृभ्यो दधदिति । ततर होमन्यतिरकेणापि पितृभ्यो 
दानं चोदितं भवत्ति । किं पुनसतद्, बाह्मणभोजनं पिण्डनिप- 
रण च॥४॥ 

अथ -ोभूतेऽष्टका पश्युना स्थालीपाकेन च ॥ ५ ॥ 
पूरवे: कमम भद्तं, ततः शवोभूतेऽटका भवति पशुना 

स्थाीपाकेन च 1 चराब्दो विकस्पार्थः अनेकाथौ निपाता 
भवन्तीति । पशुना स्थाटीपाकेन वा । पशुशब्देन सरीगवी 
गृह्यते । आह् चापस्तम्बः -- शोभते दरभण .गाञुपाकरोतीः- 
ति ! अष्टमीप्व्टकेयेव सिदे श्वोभूत इति वचनं नियमा- 

म् । कथं द्ोभूत एवा्टका स्यादिति । तेनाटम्यामसंमवरे 
रोप एवाष्टकायाः । एतदेव ज्ञापकेमन्येपां नियतकालानां 

१. रं पयति सस्रत पायस तेः ख पाठ. २. स्तष्छतघ. 

पाठ.. ३. भिज, ४ ध्वा पितरम्यो ददाति पूण ५. पाठः. 
५, प्तेव' ख. ग पार 



११४ जाश्वलायगरसूतरभ् [दितीयोऽघ्यायः 

कारणवश्चादुत्कर्वेऽप्यरोपो मवतीति ! तेन पावैण॒त्छृष्टमन्य-. 

स्मात्. पवेणः कतेच्यम् । विधिक्कन्परखं ठ भवति शाखन्तः 

रवशात् ॥ ५॥ 
अप्यनडुहो यवसमाद्रेत् ॥ ६ ॥ 

मआरासस्णिथिवसम् 1 अपीदयस्पतवे, एतावदपि तावत् 
ऊुयौदिति ॥ ६ ॥ 

अग्निना वा कक्षमुपोपेत्॥७॥ ` 

कक्षो शुरुमः । उपोषणं दाः ॥ ७ ॥ 

एषा मेऽ्टकोति ॥ < ॥ 
इति चौनयोः कल्पयेोक्रूयात् ॥ < ॥ 
न स्वेवान्टकः स्यात् ॥ ९ ॥ 
अष्टकाकङे त्प्णी न रथातव्यं सर्वथा कित् 

कतैव्यभित्यक्तं भवति । एते चत्वारः कल्पा यथापूर्व गरी. 
यांसः ॥९॥ 

ताँ हेके वैश्वदेवीं श्ुवते ॥ १० ॥ 
हशब्दो वाक्यालङ्कारे 1 तामषटकामेके आचार्याः वैश्च- 

देवीं चुवते विद्व देवा देवतेति । होममन्त्रेु वर्हुदेवतासं- 
कीतनातच् ॥ १० ॥ 

आग्नेयीमेके ॥ १९ ॥ 
असे नयेति दशनात् । अरिमन् पक्षे देवनान्तरसंकौ- 

५.५2 3 

तनं शुणमवेन ! एवसचरत्रापि 1 ११॥ 
॥ व्ण 

१ "पिशच्दोऽनुकच्पतां चोत्तयति । ए", २ भका | इ", । 
३. ्यचनमनः, ४. ष्टीनां देवतानां सग पारः 



चतुर्थः सण्ड.] अनाविलोपेतम् 1 ११५ 

सौर्यामेके ॥ १२ ॥ 
श्रीष्मो हेमन्त" इति मन्त्रे 'भधिपतिः प्राणद इति 

सूयैस्यामिधान मन्यन्ते ॥ १२ ॥ 
नक्षत्रदेवतामेके ॥ १३ ॥ 
अत्र शासान्तरं ख्रग्यम्॥ १३॥ 

रात्रिदेवतामेके ॥ १४॥ 
शाखान्तरेषु यां जनाः प्रतिनन्दन्तीलष्टकाहोम 

उक्तः, तदभिभरायमतत् ॥ १४ ॥ 
भ्रतुदधेवतामेके ॥ १५॥ 

प्म हेमन्त' इति ददीनात् ॥ ९५॥ 

पितुदेवतामेके ॥ १६॥ 
वह वपां जातवेदः पिठ्म्य' इति दद्षनात् ॥ १६ ॥ 
प्राजापस्यामेके ॥ १७ ॥ 
श्रजापतिर्मयि पसेष्ठी' श्रजापते न त्वदिति दशै- 

नात् । तत्र पितृदेवतेति निर्णयः । स्मयेत हि अष्टका पि- 

~ तृदवत्यैः इति । भसिदरप्येवमेव । तेन पराचनावीतमेव भ- 

वति सर्यत्र ॥ २७ ॥ 
पशयुकस्पेन पशुं सज्ञप्य घोक्षणोपाकरणवजं व- 

पासुस्खियं जुहुयात् वह वपां जातवेदः पिदभ्यो यत्रै- 

 नान्वेरथ निहितान् पराके मेदसः ल्या उपेनान् ख~ 
बन्तु सत्या एतामारिषः सन्तु सर्वाः स्वाहेति ॥ २८ ॥ 

१. प्ण क, पाठ. २ 'प्यादिद्ण ख. पाठ. ३, श्य उक्त्य 

जुग क. पाट. 



॥ 

११६ माश्वखायनगरद्यसूत्रम् [दितीयेोऽध्यायः 

"अथ पश्चुकस्प इत्यतरोक्तेन पशं सं्चप्य मारयित्वा 

परोक्षणोपाकरणवञ भोक्षणस्ुपाकरणं चेति दे एते कर्मणी 
वजयित्वा बपात्लिय जुहुयात् वह् वपामिति मन्त्रेण । प- 
शचोदनयेव सिद्धे पश्चुकस्पेनेति वचनं पशुकस्पस्येव परोक्ष 
णस्य भत्तिपेघो यथा स्यात् स्थारीपाकघर्मरय पार्मैणैप्रा्तस्य 
प्रतिषेधो मा सूृदिति। तेन पश्ुपक्षेऽपि तवृङ्गमृते स्थारीपाके 

प्रोक्षणं भवत्येव । वपापुत्खिव्ेति चचनं स््वैष्वपि देवता- 
विकल्पेषु वह वपामित्यनेन मन्न्ेण होमो यया स्यादिति, 

यदुत्लिय चुयात्. तदनेन मन्वणेत्ति; अन्यथा पिच्रदेवत्या- 
यामष्टकायां ` न स्यात् पिकिङ्गत्वात् । येषां ठ॒पिव्देवत्यै- 
वा्टकेति निर्णयः तेषां आघाञ्ुवाद एवायम् ॥ १८॥ ` 

अथावदानानां स्थालीपाकस्य च अघने नय सु- 
पथा राये अस्मानिति द्वे । भ्रीप्मो हेमन्त ऋतवः 
रिवा नो वपीः हिवाभया शारन्नः 1 संबत्सरोऽधिपातिः 
श्राणदो नोऽहोरत्रे कृणुतां दीर्घमायुः स्वाहा । शान्ता 
एथित्री शिवमन्तरिक्षं यौनं देव्यभयं कृणोतु । दिवा 
दिशः भरदिश उदिद्यो न आपो वियुतः परिपान्तु चि- 
इवत; स्वाहा \ आपो मरीचीः भवदन्तु नो धियो धात्ता 
समुद्धो्वहन्तु पापं भूतं भविष्यदभयं विद्वमस्तु मे 
बह्माभियु्ः स्वााक्षाणे स्वाहा । विद्व आदित्या वस- 

१. “कम्य ग. पाठः. २. "णतः पा, ३. ववग. प. पाटः, 

४, हवन्त! ख. पाठः. 



नलु्थः खण्ड] अनाविरोपतय् । ११० 

वश्च देवा रुद्रा ग्रो मरुतः सदन्तु । ऊर्ज परजाम- 
खतं पिवमानः भ्रजापतिर्मयि परमेष्ठी दधातु स्वाहा । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति ॥ १९॥ ४ 

जुद्यादिति वतैते । ्ितीयर्थे पष्ठी | तन्येकाद्हा 
परशोश्वदानानि स्थाङीपाकं च जुहुयाद् अघे नयेत्यादिभिः 
सप्तभिभिन्तरैः। दिविधः सथाीपाकः पशुपक्षे पशद्गभूतः पश- 
कष्येऽभिदितः । १६ च स्वतेन्तः पदोः प्रलास्नायः । तथो 
रुभयेोरप्येते होममन्त्राः॥ १९॥ 

सौविष्टकृलष्टमी ॥ २०॥ 
सिवत आहूुतिरटमी भयति । तासामाहृतीनां तत्र 

सौविषट्ती न विधेया प्राहाद्, सं्यातैशा्टमी मर्व । 
तस्मादनर्थको योगः | नानर्थकः, प्शुप्ष्गमूतो यः स्था- 
ीपाकः तेस्थावदानैः सह् वा हौमो भवति पथग्बेति पुर 

स्ताटुक्म् । तन्न एथग्पोमप्रतिपेधा्मिदेम् । यदि परथ 

ग्योमः स्यात् सौविषक्रत्य्मी न स्यात् । कथम् › अवदा- 

नानां सताहुतयः, स्थालीपाकस्य च सप्त । ततः सौषिएट- 

ती पवद स्यात् सपक्षे छटमी भवति ॥ २० ॥ 

बराह्मणान भोजयेविद्युक्तम् ॥ २१.॥ 

बाह्मणान् भोजयेद्ित्ेव तिद्ध इत्युक्तमिति वचनं 

'नवाघरान् मोजयेदयुजो प्रे"न्वषटक्ये विदोपो वक्ष्यते तत्प- 

सिपिहा्म्। वकमाणेऽ्ुकतामिति व्यवहार आचार्याणां द्य. 
े। इह पिण्डनिपरणं न भवति अयुषदेशाव् । तथाचापस्तम्यो 

(कल. पड. २ (सीरिया) ग. पाठ. ३. ता चाष 

स. पाठ. ४, प्विच्यति ५. ष्कः क. सख. पाट . 



११८ साशलायनगृ्सत्रस् [द्वितीयोऽष्यायः 

मध्यमाष्टकायामाह् --स्वि्टकृस्थति समानमा पिण्डनिधा- 

नात् अन्वष्टकायानेतैके पिण्डनिधानुपदिङान्तीःति। अपर 

आह् -- इत्युक्तमित्यनेनैव पिण्डनिपरणमपि प्राप्यते इति- 
इाच्दस्यायथैत्वात् । बाद्यणभोजनादुक्तमिव्यश्चः। क पुनरुक्तं 

पार्वणश्राडः इति ॥ २१ ॥ - 
इति हरदचाचयभिश्वविरवितायामाश्चरयनगद्टृतौ 

द्वितीयाध्यये चतुर्थः खण्डः! 

अथ पश्चमः खण्ड; । 

अपरेदुरन्वषटक्यम् ॥ १ ॥ 
अपरस्मित्तटनि नवम्यामन्वष्टक्यं नाम कमै कर्त 

न्यम्॥२॥ 
तस्यैव मांसस्य भकल्प्य ॥ २॥ 
योऽसौ प्र्यरटकायासुपाङृतः तस्यैव मांसस्थेकवेशं 

कर्य सेरछत्य तत्, कम कर्तव्यम् 1 व्राह्मणभोजना्थं 

एवात्र मांससंस्कारः होमेऽभावात् । पूर्वस्तु हीमे बाह्यण- 

भ्मोजने च मांसं भवतति ॥ > ॥ 

दस्िणाप्रवणेऽभिसुपसमाधाय परिभिलयोत्तरतः 
परिभितस्य दारं कृता समूरं वरहिंलिरपसलैरवभून्वन् 
परिस्तीर्य हववींप्यासादयेदोदनं ऊसरं पायसं दधिम- 
स्थान् सधुमन्थां श्च ॥ ३ ॥ 

दक्षिणद्विग्भागेऽवनततं दक्षिणाधक्रणम् उत्तरोक्नतं `स्थ- 
ण्डिर तरिमन्नभिखपसमाधाय तं प्रदेहं तिरस्करिण्यादिभिः 

१. म्मा, पाटः, २ प्म्रवरणेदु, ग. पाटः. 



ध 

पमः स्ह अनािलौपैवम् । ११९ 
परश्रेल परिश्रतरयोचरपक्षे दारं करोति । परिधितसयैति 
वचन यदा, प्रश्रितं तदोतततो दारं करोतीचेवमयैम् । 
तन छताट्तं परिश्रयणम् । दारं छता मूढेन सहाहं व. 
हिलिः परिरदणाति । अपसकैरपतव्यमितय्ः । अवधूनवन् , 
अपरतात् कम्पयन् परस्त्य तस्मिन् परि्तरणे हवीप्या- 
साद्यत्पोदनादीनि । दधिमिश्राः स्वो दधिमन्थाः, मधु. 
सिधा मधुमन्धाः | रिष्डपिठयक्षकलपेनेति वक्ष्यमाणं सबै. 
रैवास्यिन् कर्मणि अवते न दोममातर। तत्थ जोदनादृ- 
नामप्यौपासन एव श्रपणं मवति ॥ ३ ॥ 

पिण्डपिवृयन्ञकत्पेन ॥ ४॥ 
_ इवं केम कतंग्यम्.॥ ४॥ 
हतवा मधुमन्थवर्ज पितृभ्यो दयात् ॥ ५॥ 
मधुमन्थमेकं वरज॑वितवान्मानि दरन्याणि हृता पि 

तृन्यो दयात् तान्येव दन्याणि सह मधुमन्धेन [अनेन पि. 
ण्डनिपरणसुक्तं भवति ॥ ५॥ 

स्रीभ्यश्च ॥ ६॥ 
तानि द्रव्याणि पिण्डरूपेण दधात् काम्यः, पितृसन्नि- 

येस्तस्ीम्यः सातुपितामहीपषितामहीम्यैः) दे टेखे सवतः) 
उह मवति यथा शुन्धन्तां मातरः शुन्धन्तां पितामहः 

शुन्धन्तां पषितामद्च' इति ! तया एतत् ते त धे चत्व. 
मन्कित्र दयो्ौ्ौद्िवद् भवति । वहुषु बहुवत् ! एतदयं 
यक्तदारेदधदे याश्च युवामत्रायु, एतदो यक्चदाुद्रदाधिष्णुदा 

१. ५यः ॐ ग. पाठः. १. श्व शु ख. षठः, १, ने 



१२० आश्वलयनगृ्यसूजरम् ` दितयोऽध्यायः 

यान्न युत्मानच्रचुं । अद्युमन्च्रणं तु पितृणां मातृणां च सक्र. 
वव | एकरोपल्त्या पितर इत्युभयत्र सम्भवात् । तथा अभ्य- 
जन यज्ञदास्द्रदे अम्यञ्ञाथाम् । यक्तदासढ्दाविष्णुवा अभ्य- 
ङखष्वमिति । वासोदाने एतदो मातरे वासो मा नोऽतो+न्य- 
ग्मातरो युङ्ग्ध्वम् । एव पित्तामद्यः 'पपितामघ्यो यङ्ग्ध्व- 
मिति | उपस्थानं सु सदेव पूैवत् । एवमेत, स्रीणां पिण्ड- 
दानं भवेति ॥ ६-॥ 

खरामाचाममिखधिकम् ॥ ७॥ 

स्रीपिण्डेषु सुरामाचामं चाधिकं दयात् । सुरा भ्र 
सिद्धा | आचामः तण्डुभक्षालनाम्बु यवागूरिन्ये ॥ ७॥ 

कूपके द्वयोः पटु वा ॥ < ॥ 
एके आचायः कपूनिवैरणमिच्छन्ति । उेखयोकतै- 

खयोः कश्रूरियंभिघानम् । कर्नौ च कप्यैश्च कषवैः | दयोः 
कर्बः पुष वा कपु । यदाद तदा पितृणामेका मातु- 
णामपरा! ते चायते मवतः 1 यदा पटू तदा तिखस्तिखशच 
इृन्ता भवन्ति ॥ < ॥ . 

पूर्वासु पिदभ्ो दव्यात् ॥ ९॥ 

पूवा च ठेखा पूवो कपूः पूर्वी लेखाः पूर्वाश्च 
क्यः । तासु पित्तेम्यः पिण्डं दयात् ॥ ९॥ 

॥ 

१ ५ पएप्रमजने जलथामद्र्यमिनि | वाच. पटः २. ध 
ग. ख" पाडः ३" ्त्यवरापिः, ४. भूर्वामु स. पारः. ` 



पचमः रण्डः] ` ` भनाविलेपरेतम्। १२१ 

एतेन-- 

अपरासु छचीभ्यः ॥ १० ॥ 

इति स्याल्यातम् ॥ १० ॥ 
एतेन साष्याव्ं प्रो्टपचा अपरपक्षे ॥ ११॥ 

एतेनानन्तरोक्तेनान्वष्टक्येन माघ्यावर्प नाम करम 
व्याष्यातम्,। तच प्रौपयाः पैर्णमास्याः परो योऽपरपक्षः 

तत्रे भवति । मघासु वर्पततयोगान्माघ्यावर्पमिति भवति । 
तच्च त्रयोदश्याम् । तथा याक्ञवत्व्यः-- 

भ्य॒हदाति गयारथश्च सवैमानन्ध्यमरछते । 
, तथा वपीत्रयोददयां मघा च न संशयः)" 

इति । बधेत या त्रयोद्दी मघाभिः सह संबध्यते तस्यासि 

स्यथः । अपरे सामान्याभिघानात् सपरिमनेवापरप्षेमाध्या- 

वपेमिच्छन्ति॥ ११॥ ` 
मासि मासि चैवम्॥ १२ ॥ 

~ यथेदं माघ्यावर्प प्रीठप्या अपरपक्षे भवति, एवं 

मसि मास्यपरपक्षे भवति । मि माल्यमावारयायां पवैणश्राद 

_ वयति, तेन सहं विकस्यते एकौ्लाद् । यचपयेवै तथापि 

मरषटपथा अपरपक्षे माव्यावरष॑मेव नियतम् › जन्या पूवो 

योमोऽपार्थकः स्यात्] १२ ॥ 

पितृभ्यश्च प्रतिष्टापयेत् ॥ १३ ॥ । 

चित्यो यद् दीयते गन्धमाव्यादि तत्सवैमयुक्सं- 

ख्यायां पतिश्ठापयेत् सद्व त्रि प्छ इति दयात् ॥१३॥ 

7 दनद ९ मा ख. पाठ इ. समर्थ 

स्व ग. प, पाट 
स्वा ग, घ. पाठ 

त 



१२९२ आश्चवलायनगृषत्रम् [दरितीयोऽध्यायः 

नवावरान् भोजयेत् ॥ १४ ॥ 
अन्वशटक्यविपयमिति केचित् । सर्वच्ाटकायामिय- 

न्ये ! अष्टकायां नवाव्ररा ब्राह्यणा भोजयितव्याः } पूत वि~ 
वेभ्यो देवेभ्य एकैकमेकैकस्येयेवमादिकमत्र न भवति तस्य 
पार्वणादिविपयल्वासै अतत्मकृतिाचाटकायाः । पिण्डपि- 
तृयज्ञोऽद्टकायाः प्रतिः । स्धाग्रहणादिकमपि नास्ति । 
केवलं नवावरा मोजधितव्या इति केचित् । अन्त्रे ठु सर्व- 

मतुतिष्ठन्ति ॥ १४ ॥ 
अयुजो वा॥ १५ ॥ 
मोजयेदियेव । पच्च सतेति शक्त्यपेक्षो विकर्पः । 

वहु चननिरदेशदिकस्याप्रसद्गः ॥ १५ ॥ ॥ 

युम्मान् इद्िपूर्तेु ४ १६ 1 1 
आभ्युदभिकेषु श्रा युग्मान् मोक्ञयेव् । पार्वणन 

सदाभ्युदयश्राद्धं वक्ष्यते ! तत्र युग्मनियमार्थैमिदम् । तेनै- 

केकमेकैकरयेलयादिकिस्पान्तरमाभ्युदयिकेषु न भवति } केषु 

पुनः कर्मस्भ्युदयश्नादधं मवति । येप्वपरेयुदेवेज्या मवति, 
न्तस्मास्पूच॑द्चः पितृभ्यः करियते उत्तरमहर्देवान् यजन्तः इये- 

चूतिमरलत्वात् ॥ १६ ॥ 

अयुग्भानितरेषु ॥ १७॥ 
उक्तेम्यो येऽन्ये तेप्वयुग्मान् भोजयेत् । एकोदिष्ट-+ 

विपयमिखेततदुषदेश्लः 1 तेन तच दौ दाविति वक्ष्यमाणः 
केट्पो न मर्वति ॥ १७ ॥ 

१, क्कस्ये, २. वमा य. पाठः, ३. त् त' ग. प, पाडः. 
. प्यः ख, पाठः" ॥ 



यष्ट, खण्ड { सनपरिशेरेतम् ! १२३ 

रद्तिणुपचारः ॥ १८॥ 
बदिपूरतैपिति संबध्यते } तेत्र प्दक्षिणसुपचारः 

स्याच् ! उपचारक्रिया अन्त्रापदक्षिणम् । परिस्तरणाघदाह- 

रणम् ॥ १८॥ ॥ 

यतस्ति ॥ १९॥ 
यच्छरदेयु तिष्यं, तदाभ्युदविकेयु यमैः करै- 

भ्यम् । आपस्तम्बश्च 'भवकरेषु तिन् विकिरति पि. 

ण्ड तिरमिश्नान् निप्रणाति । मत्त श्रा प्रिाना द्रोण 

द्रोणे येनोपायेन शक्नुयात् तेनोपयोजयेन्' इति] तत स- 
त्र यवा भवन्ति । खधाग्रहणे च तिलोऽसि सोमरेवय इ- 
न्यत्र यघोऽप्ति सोमदेव इत्यूहेन यवप्कषेपः ॥ १९ ॥ 

इति दत्त चाधेमिशरविरविताग गर ्वययगशृददतौ 

~ द्वितीयाध्याये पचम खण्ड । 

अथ पष्टः पण्डः | 

रथमारोक्षयक्नाना पाणिभ्यां चके अभिमृगेद्हं ते 

पूव पादाबारभेद्धृह्थन्ते ते चके 
॥ १॥ 

~ अत्रतिदा्दोऽध्याहार्यैः । नवस्य विदोषं वक्ष्यति । 

तद्यतिरि्तं कौत कम्प प्तं वा रथमारोद
यन् आरोढुभि. 

च्छन् एणिम्यां चके नाना परथगमिग्ेद्र अदं ते इति म- 

न््ेण। ननैतयुमाम्धा प्णिम्यमक्
वामिमीनं मा शृ युग 

“पदभिमन्नं यया स्वादिलेपम नानाधूताम्या प्राणिम्ामभि- 

कषय गस ण्ठ २ तियन्दाप्याहेण मन्यम 
११ 

मठि ।, ३. शनानामरहणषुमा' ग" भ १३" 



१२४ आध्टायनगृदसतरम् [ हितीयीऽध्यायः 

एजे न॑ संहताभ्याभिति । स्थमार्य यावद दुरं गच्छति तावत् 

*सक्रुदेवेद्ं कर्म भवति, तदुर्थत्वादारोहणस्य । मध्ये त्वारोह- 
णमाठुपद्धिकम् ॥ १ ॥ 

चामदेव्यमक्त दत्यक्षाधिषठाने ॥ २ ॥ 
नाभौ बामदेन्यमक्ष इल्यमिमृशचन्नाना पाणिभ्याम् ॥ 
दक्षिणपराभ्यामारोदेद् वायो वीर्येणारोहामी- 

न्द्रस्योजसापिपत्येनेति ॥ २ ॥ 
दक्षिणः पूर्वैः ययोस्ताभ्यां दक्षिणपृवाभ्याम् । पादाः 

भ्यामिस्यचुक्तमपि गम्यते तत्कर्मत्वादारोहणस्य,। एवभूताभ्यां 
पादाभ्ामिंहद् रथे वायेष्टति मन्त्रेण ॥ ३ ॥ 

रदमीन् संमृ्ोदरश्मिकान् वा दण्डेन ब्रह्मणो 
वस्तेजसा सखो सत्येन वस्तजसता संगृहामीति ॥४॥ 

रदमयोऽश्वादीनां भग्रहाः तान् संखरोद् गह्मणो व 

इति मन्त्रेण । ये युनररङमयोऽखाद्यः तान् दण्डेन समृषेद् बा 

तेनैव मन्त्रेण बहवचननिदशाद् बहयुमो रथोऽभिप्रेतः । यच- 
पि तस्य चक्राणि चत्वरि, तथापि चके इति टहिवचनयोगा- 
न्मुस्ययोरेवाभिमदनम् ॥ ४ ॥ 

अभिभरवर्तमानेषु जपेत् सहखसर्निं बाजसाभेव- 
सस्व रथ देव धवह वनस्पते वीद््धो हि भूया इति॥ ५ ॥ 

यदा चोदिता अश्वादय दशां दिरामभिवतैन्ते गच्छ- 
न्ति तदा सद्सरसनिमिः्येतं मन्वं पवहान्तं जपेत्, वनरपते + 

१. ग्योऽ्र र" म. पार. 

ह 



पष्ठः खण्डः] मनाविरेषतर् । १९५ 

वीडद्धो हि भूया इत्येतामृ्चं च ॥ ५॥ 
एतयान्यान्यपि वानस्पलयानि ॥ ६ ॥ 
रथसंनिधानादन्यान्यपि तञ्जात्तीयानि वानस्पत्यानि 

शकयादीन्येतयाभिमृशेत् ॥ ६ ॥ 

स्थिरौ गावौ भवतां वा रक्ष इति रथाद्गमाभे- 
सेत् ॥ ७ ॥ 

रिथरौ गावावियेतस्यागराचि यचद् रथां दष्टं तत्त- 
: दभिगरृशेत् तेन तेन ऋर्ंन ॥ ५ ॥ 

सुत्रामाणं प्रथिवी ्यामनेहसमिति नावम् ॥ ८ ॥ 
अरेहेदिति व्यषहितमपि सेवध्यते यैन्वलिङ्गात्, 

नामिगररोत् । नाव आरोहणे भातेऽनयर्चारोहेत् ॥ ८ ॥ 

` नवरयेन यङास्िनं दृक्ष रदं वापरिदासतिनं श्रद- 
क्षिणं करत्वा फएर्वतीः शाखा आहरेत् ॥ ९ ॥ 

नेवरथे त्वये विशेपः । पूवैवदारुद्य तेन यरचिनं प्र 
सिद्धं वृक्ष ददं बाविदासिनमरोष्यं दक्षिणं कृत्वा फटवतीः 

शाखा आहरेत् ॥ ९ ॥ 

अन्यद्धः कौटम्यम् ॥ १५ ॥ ॥ 
कोटुम्थं छटुग्बस्योपकारकमन्यद् व्यं वाहरेत् इति 

~ श्थारोहणम् ॥ १० ॥ 

१ दुल णठ 
~ ध. पाठः. 

२. शिणय पाठ, ३. न्तस्मधानत्वा्ताः ` 
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संसदसुपयायात् ॥ ११ ॥ 

` ससदिति व्यवहारस्थानसुच्यते | ताम् उपयायायवि 
जव्यवहारा्थीं स्यात् । वक्ष्यमाणविवक्षया पराप्ताचादोऽयम् ॥ 

अस्माकसुत्तम कधीव्यादित्यसीक्षमाणो जपि- 
त्वावरोहेत् ॥ १२ ॥ 

संक्षदं भपयेतय्थः । अवपूर्वो शहिरस्मिननर्थेऽन्यत्ापि 
दृ्टः। तद् यथा -- ''सदाञ्खगः पितर्मां यदस्तु पन्था इति 
पन्थानमवरुद्ये"ति ॥ १२ ॥ 

ऋषभं सा समानानाभित्याभिक्रामन् ॥ १३ ॥ 
यदा प्रत्यथिनमभिक्रामति, तदा पभ मेति अपेत् 

जपित्वेति भरकतत्वाते. ॥ ६३ ॥ ४ 

वयमयेन्द्रस्य व्रे्ठा इत्यस्तं य।स्यादित्ये ॥ १४ ॥ 
आदित्ये अस्तं याति सति गच्छति सति चयमयेन्द- 

स्येव्येतामच जपेत् ॥ १४ ॥ 

तदो दिवो इहि्से विसातीरिति व्युष्टायाम् ॥ १५॥ 
~ व्युष्टायां राघ्रौ उपाक तष्ट दिव इत्ति जपेत् । 

आ उ्यवह्ारसमक्षिरेते जपाः प्रत्यहं भवन्ति ॥ १५ ॥ 
ध इति हरदचाचा्यभिश्रविरचिनायामाश्वजायनगरषषतौ 

द्वितीयाध्याये यष्ठः खण्डः .1 

अथ सप्तमः खण्डः 

अथाता च्छिपरीक्चा ॥ २ ॥ 
उयचान्दोऽधिकाय्ः । अतसशब्दो दहैखर्यः । यस्मात् 

` १. नु पतकभ्यते ॥ च पाठ २. पवात् ग्, पाठः 
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तत्र तत्र निमित्ते समूदधिव्यद्धी भवतः, अतो वास्तुपरीक्षा 
तिष्यते । वादस्त्विति गृहसरच्यते । तस्योत्तरत्र ठक्षणानि 

वक्ष्यन्ते । सेव परीक्षा ॥ १॥ 

अनूपरमविवदिष्णुमूम ॥ २॥ 
उपा यत्र सन्ति तदृपरं ततोऽन्यदनूपरम् । विवद्न- 

री विवदिष्णु ततोऽन्यदविव्रदिष्णु। भ॒मशब्दो भभिपर्यायः 
यवं न इृष्टिव्युनत्ति भूमः वततव दमश्च वपि प्रभमे'ति वत्। 
अविवदिष्यु सुम यत्र तद्वरिवदिप्णुमूम । तद्यारु स्वैस- 
मृद्धामिति वक्ष्यमाणेन सबन्धः ॥ २ ॥ 

ओपधिवनस्पतिवत् ॥ ३ ॥ 
ओपधयश्च वनस्पतयश्च यत्र भवन्ति तदोपधिवन- 

स्पतिवत् । “छन्दसीरः इति ववं “छन्दोवत् सूत्राणि भव्- 

न्तीति ॥ ३॥ 

ˆ यस्मिन् कुशवीरणं प्रभूतम् ॥ ४॥ 

ऊुदाश्च वीरणाश्च कुशवीरशम् । वेणदन्दतवादेकव- 
द्रावः वीरणा अपि तृणविज्ञेषाः, शरासः कुदारास इति मन्त्र 

दशनात् । तद्रू यस्मिन् देश प्रमृतं तदासु समृद्धम् ॥ ४॥ 
कण्टकरिक्षीरिणस्तु मूलान् परिखायोदासयेत् ॥ 

“ कण्टकिनः खदिरादयः क्षीरिण उदुम्बरादयः तान् स- 

मूलान् सूकैः सदितान् परिखायोत्पास्योदासयेत् । कण्टकि- 

क्षीरिण इति नायं कमंधारयः एथङ्मत्वर्थीयनिर्देशात् । अ- 

स्यथा इन्द्यादेव मववर्थीययोगः छतः स्यात् ॥ ५ ॥ 

7 १. न्म् । दद्ध कग. पाठ 
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अपामार्गः शाकस्तिटवकः परिव्याध इति चै-. 
तानि ॥ ६॥ 

अपामार्मो वीरुदिरापः । शाक्रादयो वृक्षविशेषाः । 

अपामा्गादीनां पुटिङ्गसाद् एतानिति वक्तव्ये नपुंसकनिरदे 

दाद् गम्येते अन्यान्यप्येवेजातीयकानि समू्ानि परिखायो- 

` ास्येदित्ति ॥ ९ ॥ 
यत्न सधैन्नापो स्यं समे अदक्षिणं शयनीयं 

परीर्य प्राच्यः स्यन्देरन्चघपतद्ः ॥ ७ ॥ ` 
यस्मिन् देशे आपो मध्यै समायन्ति समागच्छन्ति 

समेत्य च रायनीयदेरां अदक्षिणं परियन्ति परीय च प्राच्यः. 

स्यन्देरन् पराङ्खुखा गच्छेयुः अभ्रपतस्यः चममावदछा ~ 
न्दसः । एतदुक्त भवति मध्यतो निम्नं प्राक्प्रवणं शयनः 
स्थानं धाच्यां दिश्चि गृहिण इति ॥ ७ ॥ 

तत् स्वलश्ष्डम् ॥ <'॥ त 
तदेतदुक्तखक्षणे चास्तु सवैसमृद्धे भवति ॥ <८.॥ 

समवस्लवे भक्तदारणं कारयेत्.॥ ९ ॥ 
येन पथा आपः समबस्रवन्ति तस्मिन् समवस्वे। भा- 

च्या दिद्यी्युक्तं भवति । तच्च भक्तरारणं महानसं कारयेत् ॥ 

, वह्रुन्नं ह भवति ॥ ९० ॥ 
एवं छतं मक्तगृहं चहुन्नं भवति ! ददाब्दो ऽभिमतत्र- 

ोततनायथैः ] १० ॥ 
दक्षिणाप्रवणे सभां मापयेत् साता ह भवतति ॥ 

यृक्षिणाधव्णे ददो सभ। मापयितन्या । समेदयास्थान- 
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सुच्यते । एवे छता सा सभा अदुता भवति । हशच्दः श~ 
सायाम् ॥ ११ ॥ 

एवं परमतेन भरशस्य मतेन निन्दति -- 

युवानस्तस्यां कितवाः करहिनः प्रमायुका भ. 
वन्ति ॥१२॥ 

कितवा यूतपराः अयता ह सवतीटुक्तताव्। ग्रमा 
युका सतीरः ॥ १९॥ । 

य॑त्र स्वेत आपः पस्यन्देरम् सा स्वस्ययन्य- 
दूता च ) १३॥ 

एवंविधे देयो छता सभा स्वरितप्रा्िनिमित्तमूता 
अचत च भवति ॥ ९३ ॥ 

इति हदत्ाचार्यमिशविरवितायामाश्ररानवदतर 
द्ितीथाध्याये सठभः खण्डः । 

अथाए्मः खण्डः । 

अथेतेवांस्तु परीक्षित ॥ ९॥ 

~ अथ एतरवदयमाणलक्षभेवीस परीकेत । पथगाधि- 
कारः श्रधान्यद्यापनार्भः । तैनेतत्संभवे नान्यदावरतम्यय् ॥ 

जानुमा्नं कर्तं खात्वा तैरेव पाभिः प्रतिपर- 

येत् ॥२॥ 

जाबुप्रमाणं कतेर्मबट 

सेव प्रतिपूरयेत् कश् ॥ २ ॥ 
४ 

द लाला ये उदुताः पसव 
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अधिके प्रशस्तम् ॥ ३ ॥ 
किपूरणाद्धिके तस्मिन् पांखराशौ प्रशस्तं भद्रं भ- 

वत्ति 1 ३॥ 

समे वार्तम् ॥ ४ ॥ 
यदा पांसुराशिरवटेन समो भवतति न न्यूनो नात्ि- 

स्क्तिः तदा वार्त निर्दोष भवति नानर्थावह न चाभ्युदया- 

वहम् ॥ ४ ॥ 
न्यूने गर्दितप ॥ ५ ॥ 
स्पष्टम् ॥५॥ 

जथान्या परीक्षा-- 

अस्तमितेऽपां पूर्ण परिवासयेत् ॥ ६ ॥ 

जातमात्रे कर्व खात्येति वर्ते । अस्तमित आदिय 
तम्धिः पूरयेत । तमपां पूर्ण परिवासयेद् ओदयात्. ॥६॥ 

ततः कि-- 

सोदे परश्षस्तमर्ट् वार्त श्युप्के मरितम् \ ७ ॥ 
सोदकं किचिच्छिष्टोदकम् । अन्यत् स्पष्टम् ॥ ७॥. 
श्वेतं मघुरास्वाद् सिकतोत्करं चाद्यणस्य ॥ < ॥ 
मधुरास्वाद्ं मघुररसस्। सिकतोत्करं सिकतावहूरुम् । 

एवंभूतं वस्तु व्राह्मणस्य शमम् ॥ ८ ॥ 
खोदहितं क्षत्रियस्य ॥ ९ ॥ 
मघुरास्वादं सिकतोत्करमिति वर्व॑ते ॥ ९॥ 

१. ममू न्यूने पाषुरारौ गर्दितं भवति! अः घ. पाट. 
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पीतं वेद्यस्य ॥ १०॥ 

पर्ववद्सुबरत्तिः ॥ १० ॥ 

तत् सहखसीतं छस्व यथादिक् समचतुरश्रं मा- 
पयेत् ॥ ११॥ 1 

_ तदस्तु सहस्रसीतं सहखदर्क्एं कता । सहस- 
शब्दो वहथः । यथादिक् यस्यां दिशि यस्य स्थानघुक्तं तद 
नुरूपम् । समचघुर्धरं सवी दिक्च समं मापयेत् ॥ ११॥ 

आयतचतुरश्रं वा ॥ १२ ॥ 

दीरधैचतुरथरं वा मापयेद् धास्तुं । अनेन इत्तत्रिको- 
णादेः ग्रतिपेधः ॥ १२ ॥ 

तच्छमीशाखयोदुम्वरशखया च . शन्तातीयेन 
तरिः प्रदक्षिणं व्रजन् भरोक्षति ॥ १३॥ 

तद्वास्तु शान्तातीयेन सूक्तेन । “मतौ छः सूक्तसाम्नो- 

रिव चेच्छप्रययः, खे य वा्रथिवीः दं ह नूनमेषाम्” 

(उत देवा अवाहितमिण्टेतेपामन्यतमरय ब्रहणं पाप्नोति तेषु 

हन्तातिशब्दस्य सत्वात् । भ्याभिः शन्तातिः सा शन्तातिमय- 

स्करत्। आत्वागमं शन्तातिरति इं न इन्द्राभ्री इलस्य तु 

ग्रहणमित्युपदेरः । उब्दनिवीहर्तु यथाफथचिदन्वे्टव्यः 

दं करोतीति शन्तातिः 'शिवशमश्टिस्य कर' इति तातिद्प्- 
द्यः; । (शन्ताति्रहणं १) तस्मे दितं अन्तातीयमिति । 

१, श्ल चोदयन् म ल, शव चेदयेच्छ ग. पाद". 
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प्तिभरदक्षिणंसृक्तस्यादृ्तिः। रक्षण तु म्र्युचं प्ररधचै भति- 

पादं वा॥ १३॥ ॥ ॥ 

अविच्छिन्नया चोदकधारयपो हि ठा मयोभुव 

इति तृचेन ॥ १४ ॥ ॥ 

त्रिः मदक्षिणं परिजन् मोक्षतीलयेव ॥ १४॥ 

्वद्ान्तरेषु शरणानि कारयेत् ॥ १५ ॥ 

एकस्मिन् वैराम्देदे यथा शरणानि रायनस्थाना- 

नि भवन्ति तथा करयेत् { एकस्मिन् शायने वंश्च्रमेदो न 

कतैज्यः॥ १५ ॥ 
कर्तेष्ववकाः सीफारुमिदयवधापयेत् ॥ ६ ॥ 
कततचित्यचुवादात् स्थूणाकतीः खोनयित्तव्या इति 

गम्यते दक्षिणे स्थूणाकर्तन् खानयिेत्यापस्तम्बः । 

तेषु । जके छवमाना सूखवन्तः पिण्डीमूता अभूमिस्पाशनः 

श्चेवारुविरोपा अवकाः। सीफारं शैवम् । तदुभय निधापः 

येत् ॥ ६६ ॥ 
तयोः प्ररसा-- 

न हास्य दाहकं भवतीति विज्ञायते ॥ १७ ॥ 

अस्येवं कुर्वतो दं न दाहकं भवति । कर्मण्युक- 
उप्रययः 1 कदाचिदपि दद्यमानं न अवतीति विजायते । 

अग्न्यादिकं वा दाक न भवतीति ॥ ९७॥ 

१. “खात घ. पटः, ~ 

#१ 
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सध्यमस्थृणायाः कर्तेऽवधाय _ प्रागग्रोदगयान् 
कुशानास्तीथै बरीहियवमतीरप आअसेचयेद् अच्युताय 
भोमाय स्वाहेति ॥ १८ ॥ - 

या गृहे मध्यमस्थूणा प्रधानभूता तस्याः कर्तैऽवधाय, 
कि, भरायुक्ता अवकाः शीफारं च | किमर्थं॒तर्हिं वचनं, 
नयु तेनैव सिद्धम् । वक्ष्यमाणो विरपविधिस्तंस्य वाधको 
मा भूदिति । यत्रावधानास्तरणे तत्राप आसेचयेद् अथ्यु. 

` ताय भौमाय स्वाहेति मन्त्रेण ॥ १८ ॥ 
अथेनायुच्छीयमाणामनुमन्त्रयेतेहैव तिष्ठ निमिता 

तिल्िलास्त्वामिरावतीं मध्ये पोषस्य तिष्ठतीम् आ ला 
प्रापन्नधायवः.आ ता कुमारस्तरुण. आ वत्सो जायतां 
सह आ ता परिश्चितः कम्भ आ दध्नः कठोरय 
इति ॥ १९॥ ` 

अधानन्तरमनां मध्यमस्थूणास॒च्छरीयमाणां कतं श्था- 

प्यमानामुमन््येत इदेव तिष्ठेति दाभ्या ॥ १९ ॥ 
इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाधदयनगृर ॥ 

द्वितीयाध्याये अष्टम, गण्डः | 

अथं नवप; यण्टः। 

वदामाधीयमानसरतेन स्थृणामभिरेह 
घीय आयुः भ्रतरं दधाना इति ॥ १॥ 

सथूणायामाधीयमानं वेशमटमरचयते रतेनिदि म 
॥ 

वश्द्रा 

न्त्रेण॥१॥ 
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सदूवीखु चतद्पु शिरा मणिकं ्रतिष्ठापयेत् 
एथिव्या अधिसम्भवेति ॥ २ ॥ 

सदूर्वाछ दनीसदितासु चतखपु शिटाघु मणिकं घर- 

विष्ठापयति एथिच्या अधिसम्मवेदनेन ॥ २ ॥ 

अरङ्करो बावदीतीति वा ५॥३॥ . 
अथवा अरद्गरो वाचदीतीत्यनेन प्रतिष्ठापयति । म- 

न्त्रयोर्विकस्पः ॥ ३ ॥ 

अथास्मिन्नप आसचयत्येतु राजा वरुणो रेवती- 
भिरर्मिन्. स्थाने तितु मोदमानः इरां वहन्तो घत- 
सुक्षमाणा मित्रेण साकं सह संविदान्त्विति ॥ ४ ॥ 

अथानन्तरमस्मिन्मणिकेऽप .आासेचयति रेत राजति 

मन्त्रेण ॥९॥ 
अथेनच्छमयति वीहियवमतीभिरद्धिः ॥ ५॥ 
अथानन्तरमेनद् वासु रमयति चान्तं करोति वी- 

ददियत्रयुक्ताभिदिः ॥ ५ ॥ 
तन श्रर - 

हिरण्यमवधाय इन्तातीयेन घ्रिः परदक्षिणं परि- 
जन् घोष्षत्यविच्छिन्नया चोदकधारयापो हि छा मयो- 
श्च इति तूचेन ॥ ६ ॥ & 

तास्वम्छु हिरण्यमवधाय । छन्तातीयेनेयादि गतम् ॥ 

सध्येऽगारस्य स्थाङीपाकं श्रपयिस्वा वास्तो- 
प्पते यत्तिजानीद्यस्मानोति चतस्टाभेः भरयृचं स्वा 

१, श्त्रा चि ख. षार. 
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च्यणान् भोजयित्वा रिषं वास्तु शिवं वास्त्वाति वा. 
चयीत ॥ ७ ॥ 

स्थारीपाकधर्मैत्वदेव श्रपणे सिदध श्रपयिलेति वचनं 
नियमार्थ स्थालीपाकस्यास्यैव प्रथम श्रपणं यथा स्याद् भोज- 
नार्थं मा भूदिति । तेशक्तवन्रिव वाचनम् ॥ ७ ॥ 

इति टखक्ताचार्थमिशनिरचितायामाशवलायनगृतृतौ 
द्वितीयाध्याये नवमः खण्डः | 

अय दश्मः खण्डः । 

उक्तं गृहम्रपदनम् ॥१॥ 

यदनन्तरोक्तं मणिकम्रतिष्ठापनादि तद् गृहभपद्नं 

खगरहप्रवेशः । पूर्वं कृतसेस्कारमपि गृहं कयादिपरां प्रविश- ` 
ताप्येतत् कतैव्यमिल्यक्तं भवति ॥ १ ॥ 

चीजवतो गृहान् भ्रपेत ॥ २॥ 
पूर्व ब्रीह्या्वाजानि स्थापयित्वा पश्चाद् रान् प्रप- 

येत ॥२॥ 

, कषेत्रं पकर्षयेदुत्तरेः प्रो्टपदेः फल्गुनीभी रोदिण्या वा॥ 
सर्पत नक्षत्रे च दुपीलधिकरणे तृतीया । एषु नक्ष- 

नेष सषेत्रस्यं कर्षणं कारयेत् ॥ ३ ॥ 
4 तत्र भरकर" -- 

क््स्यालुवातं कषेत्रस्य पतिना वयसिति पर्यृचं 

जहुयाज्जपेद् वा ॥  ॥ ~ 

्षत्रस्यायुवातं यस्यां दिदि दमे कृते कषेत्रं धूमो 
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व्याप्नोति तस्यां दिग्होमः कर्तव्यः । जपेहा जपहोमयोि- 

कर्प; ॥ ४1] 

गाः प्रतिष्ठमाना अचुमन््रयेत मयोभूवीते अभि 
वातूला इति द्वाभ्याम् ॥ ५ ॥ 

आत्मीया गावो यदा प्रतिष्ठन्ते ग्रहालिगैच्छन्ति तवा 

ता अनुमन्त्रयते मयोभूरिति द्ाम्यास्भ्याम् ॥ ५॥ 

आयती्थासामूधश्चतु्विरं मधोः पर्ण घृतस्य च॑ 
ता नः सन्तु पयस्वतीरवहीगषठि प्रूताच्यः ॥& ॥ 

दतिकरणाध्याहारेण मन््रसमा्िः । आयतीर्ृदान् 
मत्यागच्छतीरनुभन्त्रयते यासामुध इति मन्त्रेण ॥६॥ 

या देवेषु तन्वा मैरयन्तेति च सूक्तशेषम्॥७॥ 
दितीयानिरदेशषद् बुयादिति गम्यते \ या देवेष्विति 

(यव.१ य) सूक्तरो(षेश्पः) तमप्यायतीनामलुमन््णे च्ुयात् ॥ 

आगावीयमेके ॥ < ॥ 
अाचप्यी छ सपक स्न् इत्ति सुपभिच्छ्ति 

गणानसासुपतिषठेतायरुगवीनां मूताः स्थ प्रशन 
शताः स्य दोभनाः भियाः धियो भूयासं श्चं मधे जानीः 
ध्वं दां मधि जानीष्वम् ॥ ९ ॥ 

आमां गकां गणान् संघातान् यत्र यत्र द्टाुपतिष्ठेत। 

किमविङिपण, नेत्याद् -- अगुरगर्वानां शमेयी गावः तव्य. 
तिरिक्तानाम् आसां गवां गणाजुपतिश्ेत भृत्ताः स्थेति मन्त्ेणं। 

१. ध्यावोमृूःग. पाठः. द-शण दविर ष. पाट. , 
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हों भयि जानीष्वमिति सच्टुक्तया मन्तरान्तदिरुकितरध्याय- 
-परिसमापिङृतां । इतिकरणं चाघ्यादार्यम् ॥ ९॥ 

इति दरदतताचरथमश्रविरनितायामाश्चलायनगृदृततौ 
ˆ खनाविखायां द्वितीयाध्याये दशमः खण्डः | 

द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 

१. श्वा दिः न. पठः. 



सथ दतीयोऽष्यायः) 

अथातः पचयक्ञाः ॥ ९॥ 

अयराब्दोऽधिकाराः । अतःशब्दो हेतः) यस्मदिं 

वेर्विना न निःप्रेयसाम्युदयसिदधिः अतः पश्चयक्ञा वदयन्ते । 

पञ्चयन्ञा इति स्ञारब्दोऽयमन्व्यः । ष्दिक्सख्ये सं्ञायामः 

इति समासः ॥ १॥ 
तानुपदिकश्षति -- 

देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञो भतयन्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ॥ 
उदेद्राक्रमेण लक्षणान्याह~- (९ 

तयद भ्नो जुहोति स देवयज्ञो यर्स्वाष्यायमधीते 
सं वरह्मयज्ञो यद् वरि करोति स भूतयज्ञो यत् पितृभ्यो 

दाति स पितृयज्ञो यन्मरुष्येभ्यः स मखप्ययज्ञः॥ २ 
तदिति वाक्योपन्यासे । यष्ठव्दोपवन्धाद् वसैमा- 

नापदेशाचालुवादा एते । अयुवादाश्च भ्रास्षिमक्षन्ते ! तत्र 

स्वाध्यायाध्ययनमनन्तरं वक्ष्यते 1 एवं मनुष्येभ्यो दास्रं गरहा 

नेत्य यद् ददाति सा दक्षिणेति । देवेभ्यो होमो वरेशदेवे । भू- 
तेभ्यो बङिहरणे । पितृभ्यो दानमपि तत्रैव “स्वधां पितृभ्य 
इति भराचीनावीती दोपै॑दक्षिणा निनयेदिति 1 ३ ॥ 

तेषामहरहः किया चोते -- 

तानेतान् यन्ञानहरहः ऊर्वीति ॥ - ॥ 
सैषा न चोदनीया तेन तेन भरपकेण भरापुत्वाव्। 

अत्राहुः '्दाददारान्नं बा महायुरषु दानाध्ययने वर्जयेर- 

१. भरकरेणः ख, ग. ड, पार. 
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१ ४, 

५ । तमपि पतिषेधं वाधिलाहुरहःक्रियौ स्यादि. 
त्यवमर्थमिदमिति । बह्ययज्ञस॒ न भवति तस्य द्ावनष्यायो 
यदात्माशुचिरयदेशः इत्याहत्य वक्ष्षमाणत्वादित्ति॥ ४ ॥ 

इति हरदक्ाचायैमित्रव्िरविगवागयलवनृदष्ठती 
द्वितीयाध्याये पथमः खण्डः! 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

अथं स्वाध्यायविधिः ॥ १ ॥ 

यह्ययन्ञाध्ययनप्रकारौ वक्ष्येते ! अक्रियमाणे विधिग्र- 

हि पूर्वोक्तानां यज्ञानामनन्तरं स्वाध्यायोऽध्येतव्य इट्युक्त 
स्योत् । विथिग्रहणदवुष्ठानकेमो यथारुचि भवति ॥ १॥ 

भाम्बोदग्वा मामान्निषकरम्याप आष्ट यज्ञो- 
पवीस्याचम्याछ्िन्नवासा दभौणां महदुपस्तीर्य ्राक्- 
कूरानां तेषु भराङ्सुख उपविदयोपस्थं छृखा दक्षि 
णोततेरो पाणी सन्धाय पवित्रवन्तो विज्ञायतेऽपां वा 
एष ओषधीनां रसो यदभाः सरसमेव तद् बह्म क- 
रोति यावापथिव्योः सन्धिमीक्षमाणः संमील्य वा 
यथा वा चुक्तमात्मानं मन्येत तथायुक्तोऽधीयीत स्वा. 

ध्यायम् ॥ २॥ 

१. शति पतिमिव" ग. घ, पठ. २. च्या कतय ग, पठः, 

३. गाच् सवननि य' ल. ग ठ. पाठ 
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भाङ्छख उदङ्मुखो वा प्रामान्निप्कम्याप आष्ट 

आष्वनं सानम् दह् सु दितीयानिर्देश्षाद्वगाहनपूर्वके वतैते 
अगप्डुखेत्येव सिदधेऽपर इति वचनादुद्धताभिरद्धिः सानम्रति- 
पेधः । आपस्तम्बस्तु गृहस्थं भद्त्याह--्शिरावमञ्जन- ̀  

मप्सु वर्जयेदिति । आप्लुत्य यज्ञोपवीती भुखाचचामति । अन्न 
यज्ञोपवीतवचनादक्मकाङे नावद्यम्मावः} करमाङ्गिमिदमाच- 
मन॑ शौचार्थस्य स्मृतिप्रा्तत्वाद् । जाचम्याष्िन्नवासा अनार्द्- 
वासा भूत्वा प्राक्कूलानां परागम्राणां दमीणां महदासनश्ुपस्तीयै 
तेषु भराङ्छठख उपविश्ञति ] अत्र॒ भाङ्मुखत्वविधानापूर्व- 

त्रानियमः } उपविरय उपस्थं त्वा उपस्थकरणे दक्षिणः 
पाद् उत्तरैः स्यात् । ततः पूर्वोक्तलक्षणपविन्रवन्तौ पाणी 
सन्दधाति । तत्र पवित्रवन्तो पाणी इति वचनात् भतिपाणि 
पवित्रे भवतः सन्धाय यावापथिव्योः सन्धिमीक्षमाण इत्य- 

न्वयः । मघ्ये त्वासनाथौनां पवित्रार्यानां च दभौणामर्थवादो 
ब्राह्मणादुकगन । दमौ इति यद् एष अपामोषधीनां च ररः 
तेन दुर्वाच कमै छुर्वनु सरसं बह्म करोतीति विज्ञायते 

व्राह्मणं भवतीति । संमील्य वा चक्ुषी अकारान्तरेणापि यथा 

वा युक्तं समाहितमात्मानं मन्यते तथा युक्तोऽघीयीत स्वा- 

१. 'तहश्िरोव' ख. ग. ङ. पाटः. ३. “रः सम्यस्योपरि भवति । 

त' ध, पाठः ३. (तत. भच्छिन्नाप्रावनन्त्रभौ ादेदामात्रौ कुद्यविदयुक्त- 
लक्षणाभ्यां पाकिवाभ्यां तद्वन्तौ पाणी सन्दधाति दक्षिणस्यावाचीनतावयान 
इति श्तेः तत्न पकिद्रवन्तौ पाणी सन्धायेति वचः, ४. भ्तः तत्तेन 
दु्मनुपवेशनेन सः, ५, भतिचावापुथिव्योः सान्धिमीक्षमाणः स' घ, पाठः. 
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ध्यायम् । स्वाध्यायविधिस्त्युपक्तम्यापि पुनः खाध्यायप्रहण- 
मोद्धारन्याहतिसाविव्रीणामपि स्वाध्यायेऽनुप्वेशार्थम् ॥ २ ॥ 

ओंपूर्वा व्याहृतयः ॥ ३ ॥ 

प्रथमं तावदोङ्कारूर्विका व्याहृतयो वक्तव्याः॥ ३ ॥ 

साविथीमन्वाह पच्छोऽ्र्चशाः स्वामिति दृती- 
यम् ॥.९॥ 

पश्चात् सविन्रीमन्वाह्; कथं, प्रथमं पच्छः हितीय- 

मर्याः वतीयं स्वामिति! तृतीयग्रहणं पन्टो वारभर्चशो वा 
सर्वौ वेति विकस्पसंशायनिदृत्य्म् ॥ ४ ॥ 

अथ स्वाध्यायमधीयीत ॥ ५॥ 

पुनः स्वाध्यायग्रहणं वद्यमाणो विदोपो वद्यमा- 

णस्य स्वाध्यायस्यैव यथा स्यादिति । कः पुनरसौ । (त या- 
वन्मन्येत तावदधीव्येति । फं सिद्धं भवति । प्रणवन्या- 

हतिसावित्रयात्मकस्य र्बेक्तस्य स्वाध्यायस्य नियतं सिं 

भवतति 1 ५॥ 

स्वाध्यायमाद -- 

रयो यजुषि सामान्यथवीद्भिरसो त्ाह्मणानि 
कल्पान् माथा नाराशंसीरितिहासपुरएणानीति ॥ ६ ॥ 

कव्यदान्देन सुत्रण्युच्यन्ते । कथं पुनर्निले स्वाध्या 

याष्ययने अनिलयाना सूत्राणां परिषानुपपयते, तदाद्ने-. 
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नियत्वात । यथा पशोरनिसस्य नित्ये बाद्यणवाक्ये दशनं 
तदत् । एतेन इतिहासपुराणानि व्याल्यातानि । गाथाः न्तदे 
पामियज्ञगाथा गीयते' इत्याघुदाहताः 1 नारादंसीः नरारां- 

सदेवत्याः “नराशंसमिह परियमित्याया ऋतवः । आसा पथम् 
्रहणं फलविरोपविधानार्थम् । इतिहासो महाभारतम् । 
पुराणं वायुप्रोक्तादि ॥ ६ ॥ 

प्गादीनामघ्ययने फञावशेषमाह -- 

यटचोऽधीते पयञगाहुतिभिरे तदेवतास्तर्पयति, 
यद्यपि ध्रताहुतिभिः, यत्सामानि मध्वाहुतिभिः, यद- 
थवाङ्गेरसः सोमाहुतिभिः, यद् ब्राह्मणानि कल्पान् 
गाथा नाराशंसतीरोतिहासपुराणानीष्यसताडुतिभिः॥७॥ 

यथा पयःमदतीनामाहूतिभिरदैवतास्ठप्यन्त एवम्- 

गादीनामध्ययनेने्युक्तं भवति । ितीयादिषु ययज्षीत्या- 

दिष्वेवेत्यदेरलुपङ्गः ॥ ७ ॥ 
न॒ केवकं देवतास्तषयति, पितृनपीत्याद-- 

यदचोऽधीते पयसः ल्या अस्य पिवृन् स्वधो- 
पश्षरन्ति, यव्यजपि तस्य छल्याः, यत्सामानि मध्वः 
कुल्याः, यदथवौङ्गिरसः सोमस्य छुल्याः, यद् वाह्य- 
णानि कपान् गाथा नाराद सीरितिहासपुराणानीत्यश्च- 
तस्य कुल्याः ॥ < ॥ 

कुल्याः श्युद्रनचः । ऋगादनामध्ययने पयःपरश्च- 
तीनां ल्या अस्याप्येठः पितृन् स्वधा भूत्वोपक्षरन्ति.उप- 

१. त्त् पञ्चवत् | य व. पाठः. २. रपा" म, पाठः. 
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तिष्ठन्ते । खधेति पितृणामन्ननाम । अस्य पितनित्यदिश्च दि- 
तीयादिष्वुपङ्गः ॥ < ॥ 

ऋगादीना समस्तानामध्ययने प्रपते विकेषमाद -- 

स याचन्मन्येत ताक्दधीयेतया परिदधीत॥९॥ 
५ स यावद्ध्येु शक्यं मन्यते देश्षकारवस्थानीं ता- 

वदधीत्य एतया वक्ष्यमाणया परिदधीत समापयेत् ¡ परि. 
दधीतेति वचनं परिधानीयाधर्मस्य मिरम्यासस्य प्राप्य- 
यैस् ॥ ९॥ 

तामृचमाद -- 
नमो बरह्मणे नमो अस्तवश्नये नमः एरथिव्ये नम 

ओषधीभ्यो नमो वाये नमो वाचस्पतये नमो तरिष्णवे 
महते करोमीति ॥ १० ॥ 

इति हरदत्ताचारथमिधकरेतायामाश्वलायनग्रषगृतौ 
ृर्वीयाध्याये द्वितीय एण्ड 1 

अथ ठतीयः सण्डः। 

देषतास्तर्षयति ॥ १ ॥ 

प्रीणयति । केन, उदकेन तर्पणस्य तथा भरतिद्ध- 

त्वाव् । अप भष्टुलेति च प्रकरणात् । तथयाञ्जटिना कतै. 

व्यम् ! जलयज्ञाडिरिति दि तपैणं पतिद्धम् । अन्ये लना- 

देशादक्षिणेन पाणिना र्वन्ति । अपरे ठु सव्योप्दीतिन 

दक्षिणेन ॥ १॥ 
१. ^ नगर घ, पाठ. 
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श्रजापति््रह्या वेद देवा ऋषयः सवाणि चच्छ- 
न्दास्योद्कारो वषट्कारो व्याहृतयः साविन्नी यज्ञा धा- 
वापुथिवी अहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः सुद्धा नदयो 
गिरयः क्षच्रोरषीधवनस्पत्तिगन्धवौप्सरसो नागा मावो 
वयांसि विप्रा यक्ना रघ्तांसि भूतान्येवमन्तानि ॥ २॥ 

प्रजापतिस्प्यस्विति परथमो मन्तः । एवसुत्तरेषु च- 

प्यलिति सवैत्रालपङ्ग, दिवचनान्ते ठृप्यतामिति, बहुव- 

चनान्ते तुप्यन्त्विति । एकः समास एको मन्त्रः । भूतान्येव- 
मन्तानीति नायं मन्वः, क तर्हिं आदित आरम्य र्ना 
सील्येवमन्तानि भूतानीत्यर्थः । एवं दि अथर्षयः इति सङ्गतं 
भवतति । अन्ये तु भूतानि तुप्यन्छु एवमन्तानि तुप्यन्त्विति 
मन््विव कृत्वा तर्पयन्ति । एतेषां प्राजाप्येन तीर्थेन त- 
पणम् ॥ २॥ 

अथर्षयः ॥ ३ ॥ 
तर्पयितम्या वक्ष्यन्त इति शेपः ॥ ३ ॥ ८ 
शतिनो साध्यमा गृत्समदो विश्वामित्रो घाम- 

देवोऽच्रिर्भरद्याजो वसिष्ठः भगाधाः पावमान्यः क्षुद- 
सूक्छा महासूक्ता इति ॥ ९ ॥ 

अन्नं इतिशब्द चडषाणामवसानम्रददीना्थैः । एतेषां 
दैवेन तीथन तर्पणम् 1 केचिन्निवीतमपि कुर्वन्ति, अपरे न, 
वचनाभावात् । भाचीनावीतीत्ति वक्ष्यमाणलेषः ॥ ४ ॥ 

१. शति समासेषु च प, २. न्ते, ३. "पः तत्मात् पूर्व विशि- 
म् | प्रा घ. पाठ 



वृत्तीय, सण्डः] अनाविलोपेतम् । {४५ 

~ भाचीनावीती सुमन्त॒जेमिनिैशम्पायनपरसूघर- 
भाष्यमहाभारतधर्माचायी जानन्तिवाहविगार्वगौतम- 
शाकल्यवाश्रव्यमाण्डव्यमाण्टकेया गर्मीवाचक्नवी व- 
उवाप्रातिथेयी सुरुभामे्ेयी कटोरं कौपीतकं महा- 
कोपीतकं भरदाजं पेदङ्गथं महापैद्गय सुवज्ञं शाङ्खाय- 
नमेतरेयं महैतरेयं बाप्करं शाकलं गार्ग्यं सुजातवन्रम् 
ओदवाहिं , सोजामिं शोनकमाछलायनं ये चान्ये आ- 
चायौस्ते स्वे तृप्यन्तु ॥ ५ ॥ 1 

सुमन्वुप्रश्रतीनामपि पितृप्वेवान्त्मीवः प्राचीनावीत. 
दद्यनात् | क्पान्तरेष्वपि वेराम्पायनप्रथतीनामेव तर्षणं 

विहितम् 1 गरीवाचक्नवीति प्रसिद्धः पाठः! कदोरमिलादिषु 
दितीयानिरदिेषु त्ैयामीति भवति । कोटं तपयामीति । 
ये चान्ये इदयादिरे्छो मन्प्रः ॥ ५॥ 

प्रतिपुरुषं पितस्तपैयितवा गृहानेय यददाति सा 
दक्षिणा ॥ ६॥ 

मातृणां मातामहार्दानां मातामहादीनां च तर्षणमि. 
च्छन्ति । तन्न विभ्रतिपत्तिः । केचित् पिवादनां नाम्ना त- 
धरणमिच्छन्ति देवदत्तं यज्ञदत्तं वि्णुमि्रमिति । एवै मा- 

्रादीनामपि। प्रसिदसत्वाचारः पितरं तपेयामाद्यारि, एं पि- 

तामहं प्रपितामहं मातरं पितामही प्रपितामद्ीम् इति ! एवं 

, सातामहवर्गेऽपि । तेपां पितरृतीेन तपणम् । अन याज्ञ- 

वर्दक्यः -~ व भ 

१. ववेदपमययचम्र 

१ 
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““कनिष्ठदिरिन्युषठमूकान्यग्रं करस्य ठु । 
भ्रजापतिपितुबरह्यदैवतीर्थान्यचु कमात्. ॥" 

इति! एवं तैयित्वा रद्ानेटय वैश्वदेवान्ते अतिधिभ्यो यद् 
ददति सा दक्षिणा ॥ ६॥ 

जह्सयङ्घप्य पूवेक्तनियमामम्भवेऽप्यवदय कतव्य त्यज्ञो यथाफथ- 
श्िदित्याद् -- 

अथापि विज्ञप्यते स यदिः तिएन्नासीनः शयानो 
चाये क्रतुमघीते तेन तेन हास्य क्रतुनेषटं भवती- 

ति॥७॥ नि 
यस्य यस्य करततोः सम्बन्धिनं बाद्यणमा्गं मन्त्रमा्म 

वर्धति तिष्टत्नासीनः शयानो वा श्रूत्वा तेन तेन कठना- 
स्येष्टे भवत्तति । बाह्मण भवतीः ॥ ७ ॥ 

विज्ञायते तस्य द्वावनध्यायौ यदात्माशुचिय- 
देदाः॥ < ॥ | । 

तस्य चछयज्ञस्य दावेवानध्यायौ सदश्ुचिरात्मा शा- 

वायाशौचेन चण्डाङाक्िरयैन वा देदी वाप्यशुचिः एता 

नेव ब्रह्मयज्ञस्यानध्यायः नाएटम्यादिरिति विज्ञायत इति ॥ 

इति हरदचप्चामैमिश्रविरनितायामाश्वखायनगृवृ्ौ 

वृह्तीयाध्याये तृतीय खण्ड । 

१ न्तिययंक्ुंय २. ध्ये विद्यायनेव्राः ३, ध्यै. 
पुनश्य वि! ४. शचि सवम्कारादि एषं पाठ 
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अथ चतुः खण्डः । 
अथातोऽध्यायोपाकरणम् ॥ १ ॥ 
अथरन्दोऽधिक्राराथः । अध्यायोपाकरणं नाम् कमे 

वक्ष्यते । अधीयत इलयध्यायः खाध्यायः, स उपाक्रियते वि- 
धिचदारभ्यतते. यन्न कर्मणि तदध्यायोपाकरणम् । अततःशब्दो 

_ हिखर्थो यस्मादतोऽव्ययनसिषिः अत एतद् वक्यत इति ॥ 
ओपधीनां षाुौवे श्रवणेन ॥ २ ॥ 
भोपधीनां प्रादुभीवे सति श्रवणेन नक्षत्रेण कर्व. 

व्यम् | शनक्षत्रे च दपि" इयधिकरणे ठतीया । कदा पुनरो- 

पधीनां प्रुमौवः | श्रावये माद्रपदे वा मानि । तयोर्हि 

श्रङया बृटि्मवति । आदे ठ कादाचित्की । ययेवं श्रे 

भाद्भपदे वेति वक्तव्यं, किमोपधनिां धादुभीव इति परे- 
क्षवचनेन । उच्यते । ओपधिप्रादुमत््ुत्तोऽयं विकद्पो 
यथा स्यात् माससवरूपप्रयुक्तो विकल्पो मा भूदिति ॥ २ 

श्रावणस्य पथम्यां हस्तेन वा ॥ ३ 

यद्धा श्रावणस्य मासस्य पञश्चभ्यामेतव् कर्म॑क्त॑- 
भ्यम् । सा यदि पञ्चमी हस्तेन युभ्यते ॥ ३ ॥ 

आज्यभागो हुलाज्याहुतीञचहयात् साविज्ये च 
हणे श्रद्धायै मेधायै धरज्ञाय धारणाये सदसस्यत्तयेऽनु- 
मतये छन्दोभ्यश्च (1 ४ ॥ 

आञ्यभागवचनं नियार्थम् । तथा जआाञ्यमागौ पाक 

यज्ञेपि'ति धिकल्पो मा भूदिति । अकतद्रव्यत्वदिवाव्याटू- 
तिले सिद्धेऽप्याञ्याहुतिकचनं नियमार्थम् उत्सर्जन वक्ष्यति 



1 
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एताभ्या द्वताभ्याऽन्नन हृते ति तत्राप्यता जाञ्याहुतया यया 

स्थुः अन्नाहुतयो मा सृवन्निति । चतथ्यैन्तेः साविच्यादिभि- . 
नवभिः स्वाहाकारान्तै्ीमः ॥ ४ ॥ 

। अथ दधिस््तून् जुदोदयभिमीके पुरोहितमिये- 
का कुपुम्भकस्तदव्रवीद् आवरद॑स्त्वं शुने मद्मावद् 
गृणाना जमदस्निना धामन्ते विश्वं सुवनमधिधितं - 
गन्ता नो यत्नं यज्लियाः सुदमियोन स्वो अरणः 
प्रतिचक्ष्व विचक्वाञ्ने याहि मरुत्सखायत्तेराजञ्छरते हाषि- 
रिति दृद्रवाः समानीव आद्रतिरित्येका तच्छंयोराड़- 
णीमह इत्येका ॥ < ॥ वि 

आज्याहुततिम्योऽनन्तर दापिमिश्रान् सक्तून् जदोत्ि । 
रौ केका दधिसक्तयो विधिवत् सेस्छरृताः। तानेतैः मतिमन्त 
जुहुयात् । ऊुपुम्भक इद्याया दचचाः। समानीव इति । शा~ 

कटस्य समम्नायस्यान्द्यौ तदध्यारिनामेषा । तच्छयोरिति चा- 

प्करस्य तदध्यायिनामिषा 1 उभयत्रैकाञ्रहणं विस्पष्टार्थम् ! दि- 

सीयपमाचद्दिच् दयुनविकारस्य निनि सलि \ निस 
इयच्च वक्ष्यमाणदचुचत्वनिद्रच्यथमेकाम्रहणस् ॥ ५ ॥ 

अध्यप्यमाणोऽध्याप्यैरन्वारष्यं एताच्यो देवता- 
भ्यो हत्वा सौविष्टकृतं हुत्वा दधिसक्तून् भ्राङ्य ततो 
मानम्} ६॥ 

अध्येष्यमाण आचार्यः ! अध्याप्याः रिष्याः । अव्रा- 
ध्येस्यमाण इदयघ्यापनं विवक्षितम् 1 तदेवं ह्यासपेक्षमध्य- 

१, भभिः म्ना खन्ग. प, पाठःर 



चतुथः खण्ड] सना्रशोेतम् । १४९ 

यनं भवति पारोथणादिवव् 1 शिप्यार््ेमध्यापनम् । अपर 
आह् -- अध्येष्यमाण इति वचनाद्ध्याप्याभवेऽपि पारायण. 

ह्मयज्ञाध्ययनार्थमप्येतत् कम भवति । एताम्यो देवताभ्य 
इति वचनं स्वौसां देवतालज्ञापनार्थम् । तेन साविज्या्ा 
अग्न्याचाश्चोमय्यो गृह्यन्ते । होमद्रव्यमप्युभयम् । हुति 

. वचनं होमकारेऽन्वारम्भणं यथा स्यादिति । चिष्टदतो वचनं 
मधानानन्तरं सिद्द यथा स्यादेति । कथं पुनरन्यत्र भरसङ्गः 

एतदैव क्ञापयलयागन्तुकानि -प्ाकिस्िष्टकरृतो भवन्ति ततः 

खिषटकदिति दधिसक्चुप्राशनं शिष्याणासपि । ततो मा्ज- , 

नं कुर्युरिति शेषः । तत्परिस्तरणैरक्िमन्त्ीयिलयाुक्तम् ॥ 

अपरेणापि प्रा दरभपृपविदयोद पात्रे दभान् 
छत्व व्रह्मा्लिकृतो जपेत् ॥ ७॥ 

दभीन् कूला प्राग्रान् दमौन् निधाय ब्रह्माज्ञाट- 
चरतः दृक्षिणोत्तसै पाणी पवित्रवन्तो सन्दधाति एप वद्या- 

ज्ञटिः स छतो येन स तथोक्तः । वादिताग्न्यादिपु" इति 

निष्ठान्तस्य परनिपातः ॥ ७ ॥ 
ठ ओप्रवी व्याहृतयः ॥ ८ ॥ 

दितीया्थे प्रथमा 1 अत्र जपतिचोदनावामप्युधः 

अयोगः, मागवकाथत्वादु्चारणस्व ॥ < ॥ 

सावित्री च चतुरभ्यस्य वेदादिमारभेत् ॥ ९॥ 

चदाब्दादेपूर्वामिति गम्यते । सावित्री चर्व चतु- 

रम्यस्यति । यथासमास्नायमर्ध्शोऽभ्यस्य वेदादिमारमेत् । 

॥ 

१, तूक्ते भ, ङ. पाठः 



१५५० -साश्वलाचनमृषसनरम् ~ ततीयोऽध्यावः 

व्ययेन पररेभपदम् आरभेत ।वेदस्यादि सूक्तमहुवाकमध्यायं - 
वा । एतच सवैमध्याप्यानामपि समानस् । अपर आद -- 

जपेदिलयत्र प्रकारवेधिः चठुरम्यस्येति जप्वारत्वोद्कारादयः 

तेन ओोङ्कारव्यषहुतीनामयि चतुरभ्यासे भवति 1 अस्मिन् 

पक्षे जपेदियतिरिच्यते ॥ ९ ॥ ~ 

तथोत्सर्गे ॥ १० ॥ 

उत्सर्गो वक्ष्यते । तत्रापि तथा क्ैव्यं, यथोपाकरणे । 

तनके कृरस्नस्य कभणोऽतिदिद्ं मन्यन्ते । तन्न । यदि कत्ल. 

स्य कमैण्येऽतिदेक्लोऽमविष्यद् एतेनोत्सजनामिति तततीयया ' 

निरदै्यद् यथा एतेन गोदानम् एतेन व।पनादीगति । तस्माद् 

वेदादिमारभेदियेतदेवीतिदिश्यते । अन्यदुत्सर्जनं कमं कथं 
भविप्यति ! वक्ष्यति -- "एताभ्यो देवताभ्योऽन्निन इतवे'ति । 

तेनोत्स्जने भाशानमा्जने न भवतः ।॥ १० ॥ 
पण्मासानधीयीत समावर्तो बह्मचारिकस्पन ॥ १९॥ 

समादृत्तोऽप्युपाच्त्याघीयानो बरह्मचारिकल्पेन मधुमा- 
सवञजनेनाधीयीत । यः केवलानि दत्तानि पारं नीत्वा जाया- 
शुपयम्य पभादधीति तस्य ग्रहणाध्ययनविपयमेतत् ॥ १२॥ 

यथान्यायसमित्तरे ॥ १२ ॥ 
इतरे असमाद्त्ता अह्यवारिणो यथान्यायं भेखलाज- 

नदण्डभिक्षाचरणसानेदाधानादिभिरधीयीरन् ॥ १२ ॥ 

जायोपेयेखेके ॥ १३ ॥ 
समाव्रत्ताबेपयामद्म् 1 चद्यचारिकस्पेनेखस्यापवाद

ः 

द. भ्वानन्तसमक्ति ग. ङ. पाटः, २. नेम ग. पाठः. ३, 
चेदानि वाय नी सख. म. उ. पाठः 



चतुय, खण्डः] _ अनीपिरोपेतम् । १५१ 

एक आचार्याः जायोषेया उपयन्तव्येतिं मन्यन्ते ॥ १३ ॥ 
नत्रोपपचचि- - 

भ्राजापलं तत् ॥ १४ ॥ 

तद् जायोपयंमनं प्राजापलम् , आरिश्चतु परजापत्ति- 
रिति दशनात् । ससेचनं प्राज।पयं तच्च भजार्थं तेन यदाह 

, माजापलमिति प्रजार्थमियेत्रतदाह । ययप्यचुक्तमप्येतद् गम्यते 

जायोपयमनं प्रजार्थमिति । तथाप्युच्यते ऋतव्रेवोपगमनं 

यथा स्याददततौ मा भूदिति ॥ १४ ॥ 
वार्षिकमियेतदाचक्षते ॥ १५॥ 
यदिदमुषा्ल षण्मासाध्ययनमेतद् वार्पिका्ेयाचायी 

आचक्षते वर्तौ भवति वा प्रतिसेवत्सरं भवतीति वा । तथा 

प्व गोतमः ---्रवणादि वार्षिके प्रो्ठपदी वोपाकृलाधीर्याते 
-छन्दारयभेपशमान् मासाम् प्च दक्षिणायनं वा बक्मचायपट- 
छोमा न मांसं मुञ्जीत दैमास्यो वा निवम दति" 1 समात- 

सुपाकेरणम् ॥ १५॥ 
उत्सभनयुच्यते -- 

मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽननेन टुलापो- 
$भ्यवयन्ति ॥ १६॥ 
† मध्यमा्टकायािति तामीपिकमधिकरणम् । तस्याः 

पौ या पौ्ममासी तस्याभिदं मवति । एतज पप्मासानधी- 

यौतिति पूर्य॒क्तताहम्यते । याः पूर्वोक्ताः साविन्यायाः ता- 

म्योऽ्चेन दमः । तव सात्रिभ्यादीनामा्यमेवेनि पूतरसुक्छ। 
ध ध नः 
हु प्या र दाप षट, ३, "तदू नपर 



१५२ जाश्वलायनमृद्सूप्रम् [वतीयो ऽ्यायः 

हुता खिष्छद् ततो वरेदारम्भणं ततः शिं तत् परिसमा- 

प्यापोऽभ्यवर्यन्ति अवगाहन्ते ॥ १६ ॥ ` 

एताश्चैव देवतास्तर्षयन्ति ॥ ९९७ ॥ 

साविज्याया इति केचित् । अपरे तु देवतास्त्षयन्ती- 

सारभ्य यत्र्पणं विदितं तदत्र कतैव्यमिति मन्यन्ते ॥ १७ ॥ 
आचार्यान. पितृ ॥ १८ ॥ 
आचायः स॒मन्ठ॒जैमिनिभभ्रदयः । पितरस्तत्रवोक्ताः ॥ 

पतदुत्सजैनम् ॥ १९ ॥ ` ~+ 
एतत् कर्मोत्सर्जनभिति ङास्त्रपु परसिन्दम् ॥ १९ ॥ 

दति हरवत्ताचा्ेभिश्रविरचितायामाश्वखयनमृद्यृरो 
तृतीयाध्याये चतुथे. खण्डः । 

अथ पञ्चमः खण्डः । 

अथ काम्यानां स्थाने काञ्याः ॥ १२॥ 
ज्क्ञव्दो वाक्यारम्मे । यानि कंमौणि त्रेतायां 

काम्यानि तेषां स्थनि काम्याः पाकयज्ञाः कर्तव्याः । तत्र 
छीनां स्थाने स्थाङीपाकाः पशूनां स्थाने पदावः । यये 
सोमस्य स्थने सोमोऽपि भरास्नोति 1 स्या्रेवेलेके । अन्ये 
त्वाह्ुः-- अस्मिन् गद्ये पश्कर्पः स्थारीपाककल्पश्चोक्तः न 

सोमकट्पः, तेन समस्थाने सोमो न स्यादिति ॥ १॥ 
चरवः ॥ २॥ 
चरवश्च भवन्ति काम्यानां स्थाने काम्याः । पूर्वणव 

सिद्धे नियमार्थमिद चर एव न सान्नाय्यायन्यद् दन्यमित्ति। 

१. न्न् ऋषीन् पि", २. 'शा-तरेषु ह. पाठ त 



पचमः खण्डः] अनाविलेपितम् । १५९ 
पशूनां तु निवृत्ति भवति प्राणेतेन विजातीयत्वाच् 1 

भयुप्कामषटयामित्यारभ्य काम्या इयः, तासां स्थामे काम्या- 

श्रवः } वायव्यं श्वेतमाङमेत श्रतिकामः इत्यायाः काम्या 
परोवः ॥ \॥ 

तानेव कामानाप्नोति ॥ ३॥ 
यावान् कामस्तेन कर्मणावाप्यते, यस्यायं स्थाने 

भवतति, तावान् कामोऽनेनावाप्यते इत्युक्तं भवति । अन्यथा- 
ल्पत्वाद्स्य॒कर्मणस्तमेव काममर्पमवाप्नातीति दाङ्कयेत । 

तस्मीदयमारम्भः । एवं सति महतां श्रौतकर्मणामारम्भोऽपा- 

` यकः स्यात् । तस्मादेव कतव्य तत्स्थानोपदेशात. तद्ट्मका 

एते स्युः । ततश्च दक्षिणा अपि प्रसज्येरन् । तत्र नियमः 
क्रियते कामा एव भवन्ति न दक्षिणा इति ॥ ३ ॥ 

अथ उयाधितस्यावुरस्य यक्ष्मण्हतस्य वा पडा- 
हृतिशवर्सखामि तवा हविपा जीवनाय कमिचेयेतेन ॥ ४॥ 

अथदाब्दुः पूर्ववत् । व्याधिताद्यो व्यास्याताः । 
पडाहुतिश्वरुहोतन्यः मुञ्चामि वेल्यनन सक्तेन पल्चर्चेन 

चिष्ट्त् पषठो मवति । पद््रहणादाज्यभाग। न मवतः॥४॥ 

स्वप्नममनोन्ं दषटरायानो देव सवितः यच गोपु 

दुःप्वप्नयमिति पञ्चभिरादित्यमुपतिेत ॥ ५ ॥ 

समनोन्ञमश्चुमम् । अयान इल्यका यच गमाप्िति 

पञ्च एताभि पदभिरादित्यमुपतिष्टेत ॥ ५ ॥ 

१. प्याय ख. म. पाट 



१५४ आश्वलायनगृषसूतरम् [कतौवोऽमयाय 2 

यो मे राजन्युज्यो चा सखा वेति वा ॥ ६॥ 
वाशब्दः सखये  उपस्थानंमेदान्ु एथयुपदेदाः । 

पड्भिरेकमुपस्थानम् । उपस्यानानन्तरमनया ! तयोः. समु 
चयः ॥ ६॥ # 

त्वा जुम्भित्वामनोन् दष्ट पापैकं गन्धमाघ्राया- 
क्षिस्पन्टने कर्णध्वनने च सुचक्षा अहेमक्षीभ्वां भूया- 
से सुवचा सुखेन सुश्वत्कणौभ्यां समयि दक्षक्रतू श्ति 
जपेत् ॥ ७॥ त 

धताविपु कृतेपु सुचक्षा इत्यादिमन्त्ं जपै्च॥ ७ ॥ 

अगमनीयां गत्वायाज्यं याजयिखापरतिग्रा्यं भ- 
तिरुल् चेत्यं यूपं बोपहत्य सुनर्मा भेषिन्दियं पुनरायु 
पुनग पुनद्रविणभेतु मा पुनव्रीद्यणमेलु मा स्वाहा । 
इमे ये भिष्ण्यासो अग्नयो यथास्थानमिह कल्पन्तां 
वैश्वानरो वटथानाऽन्तथच्छतु मे भनो देधन्तरं भ- 
तस्य केतुः स्वादर््यज्याहुतीजहुयात् समिधो वा जपेद् 
चा] <॥ 

अगमनीया रजय । अयाज्योऽभिशसतादिः । 
अपरतिप्रादयं विषशस्ादि । चेत्योऽभ्निः ततर भवो यूपभरैत्यः 
उपहत्य स्पष्टा । एतेषु छतेप्े्ताम्यां मन्त्राभ्यामेवं कुर्यात् ॥ 

5 विरचिः 
इति हरदत्ाचायंपिश्चविरचितायामश्वखायनगृदग्रचौ 

पञ्चमः खण्डः} 

१. "न चपाठः. २. च्व ङ. पाठः. ३. ङ्घ अ. प्राठः. 

४. प्त्माह' ख. ग. पड. 



पः खण्डः] अनाविरोपेतपर् । १५५ 

अथ पष्ठः खण्टः । - 

अव्याधितं चेत् स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमिया- 
हवाग्यतोऽदुपविरन् रात्रिरयं भूत्वा येन सूर्य! ज्योतिषा 
वाधसे तम इति पञ्चभिरादिव्यसुपतिष्टेत ॥ १ ॥ 

अव्याधितो यः स्वपिति तं प्रति यथादित्योऽस्तं. 
गच्छेत् तदा वाग्यतो भूत्राटुपविशान् रात्िरोपं सर्वामिव रात्रि 
तिष्ठन् व्युष्टायां येन सूयति पञ्चभिक्रैग्मिरादित्यसुपतिष्ेत । 
तस्येदं भायथित्तम्॥ १॥ 

अभ्युदियाचेदकमश्रान्तमनभिरूपेण कर्मणा 
वाग्यत इति समानसुत्तराभिश्तखभिरुपस्थानम्॥ २॥ 

यः कर्मणा रारोरभ्यद्ादिना श्रान्तो न भवति तम- 
करश्रान्तम् अनभिरूपं कर्म नृत्तदर्नादि तेन वा श्रान्त- 
मण्यग्याधितं सवपन्तमादिलश्चेदम्युदियात् तदा वाग्यत इति 
समानं वाग्यतोऽुपविरान् अहःरोषं भूते्यहेन । एवे भुन्वोः 
त्रामिश्चतसखभिर्यस्य ते विश्वा जुवनानि केठनेलादिभिरस्तं 

.यन्तश्ुपतिष्ठेत ॥ २ ॥ 
सन्ध्योपासनमाह् -- 

यज्ञोपवीती निदखोदकः सन्ध्यामासीत वाग्यतः 

सायसत्तरापरमभियुखोऽन्वष्टमदेदान धीस्तमिते मण्डके 

आनक्तत्रदर्शनात् ॥ ३॥ 
यन्ञोपवीती भूत्वा निलयोदकः निच्यमुद्ककर्म भरोक्ष- 

णाचमनादिकं छतं येन स एवमुच्यते एवंभूतः सन्ध्यामां- 

प्लेतामिः ग ङ. पाटः २ ----- न कड् कठ र. मसी लपठ, खन पठः, 
१. 



१५६ आश्वलायनगृयतत्रम् [तृतमोऽघ्यायः 

सीत वाग्यतः साथ यावान् सन्ध्याकाङः तोवन्तमासीत । 

उन्तरापरमन्वमदेशमभिञुखः प्रतीच्यां दिशि य उत्त 
भागः तस्याएटधा विभक्तस्य योऽषटमे देयः उत्तरत -भारभ्य 

तम । ते भरति कियन्तं कालमासीत । अधौस्तमयादारभ्या- 
नक्षन्नदरछनात। एतावती सन्ध्या । वाग्यत इति वचनदिता- 
वन्तं कालं न साविच्यपि जप्या पश्चात्तु जप्या । तथाच 

जेमिनीये गृद्ध मारद्राजगूह्ये च बषटव्यम्। अन्ये ठ स्थ्तिपु 
दर्डनात् साविन्या जपमिच्छन्ति । वाग्यतवचनं छ लौकिक- 

वाक्यनिवृच्यभमिलाहुः ॥ ३ ॥ 

` एव् प्राचः प्राङ्सुखस्तिष्ट्नामण्डरददौनात् ॥ ४ ॥ 

एवै भ्रातः सन्ध्यामुपासीत ्राड्मुखास्तठननासात 
आदिलयस्यामण्डटद् नात. । उम्रपू्ैमन्वष्टमवेदामभिसुखः 

अधास्तिभिततेषु नक्षेषु । तथा गौतमः -- "तित् पूवी- 
मासीतोत्तरां सञ्योतिष्याञ्योतिपो दरनादाग्यत' इति । 
आपस्तम्बस्तृभयोरपि सन्भ्ययारासन व्राग्यमन व्वाह-- = 

नेध्ययोश्च बदहि्ौमादासनं वाग्यत्तस्येति ॥ ४ ॥ 

कपोतश्चेदगारमुपहन्यादजुपतेद्या देवाः कपोत- 

उति प्रलमृच जुहुयाज्जपेद् वा ॥ ५ ॥ 

कपोतः पक्षिविदोपः स चचगारपहन्यात् ठण्डादिनि- 
वैद्येद अलुपतेहा तदढुर्निमिचम् । तस्येदं भ्ायश्चित्तम्। देवा, 

१. धवा सन्न्यामा' ख. पाठ भति | तख्वकाराणां मृदयमनुष्ठान 
चैवमेव } फः ध. पाठ 



सप्तमः खण्डः] भनादिरोरेतम् । ` १५५ 

कपोत दति सक्तेन प्रत्यूचमस्वाहाकारं जुहुयात्, सृक्तमेतद् 
जपेद् वा ॥५॥ 

वयमु सखा पथस्पते एल्थचर्या चरिप्यन् ॥ ६ ॥ 

धनार्थी यदि कचिद् गच्छेत् तदा वयमु त्वा पथ- 
स्पते ति सूक्तेन मत्यृचं जुहुयात्, जपेद् वा ॥ ६ ॥ 

1 क 3 = क [१ [न 

संपूषन् विदुपेति नष्टमधिजिगमिपन् ५ ७ ॥ 

यो नषटदरव्यमधिजिगमिषति अधिगन्तुं रन्धुमिच्छ- 

ति, स सेपूपन् विदुपेखनेन सक्तेन भ्त्युचं जुहुयाञजपेहा ॥७॥ 

मूदरछोवा॥८॥ 

यो वा मूढः अप्रकञः सोऽपि सुक्तेनानेन जुहुयाञ्ज- 
पेद्या ॥ ८॥ 

संप्रपन्नध्वन इति मषान्तमध्वानमेप्यन् प्रतिभयं 
वा॥९॥ 

| यो महान्तमघ्वानं गमिष्यन् भवति अनल्पं प्रतिभयं 

वा गमिप्यन् मवति स सूक्तेननन प्रत्युच चजुहुयाज्ज- , 

पेया ॥९॥ 

ति दस्दसाचार्थमिश्रपिरवितायामाश्वयायनगृषवृनौ 
दृतीमाभ्याये पष्ठः खण्ट- 1 

अथ मष्रमः खण्डः 

अभेतान्युपकस्पयेत समावतेमानो मणी ण्डे 



१५८ आश्वलायनृसत्म् । [तीयोऽध्यायः 

यखयुगे छ्ञ्ुपानथुगं दण्डं लगुन्मदनमयुरेपनमा- 
ञ्जनसुष्णीपमित्यार्मने चाचार्याय च १ ॥ 

अथ गुरुकुखात् समावर्तमान एतानि वक्ष्यमाणानि ` 
दव्याण्युपकल्पयेतत संपादयेत् । तानि चात्मने चाचार्याय च 
कटपयित्तव्यानि । किमर्थमिदमुच्यते, एतेषां दव्याणाञ्युपकल्पनं 

यथा स्यादिति । नैतदस्ति अयोजनम् । उरत्र विनियोगव- 
शादिवोपकस्पनं मविप्यति यथा “आाचा्योऽहतेन वाससा ति 

प्रदक्षिणमि'खत्र } सलम्। एवमेव तत् । इहं लात्मने चाचा- 

याय चेत्युच्यते । तत्र न ज्ञायते कानि द्रव्याणि किं ऊयौ- 

दिति । तदथैमिवुन्यते । एवमप्यतानीति वक्तन्ध, कथम् , 
एतेषमिवोन्तरत्र विनियोगो यथा स्यादिति । तेन "अहते बा- 
ससी आच्छयेति समावरतैमानस्यास्य' वाससोरुपदिश्महत- 

तमाचा्यवा्तसोरपि मवति । अन्यथोपकल्पनवेरायामुपदि- 

शटतवान्न स्यात् । तत्र मणी दौ कुण्डठे द । सौवर्णे मागि. 
चदे च ते भवतः, मणिकुण्डले. आवधीतेत्यु्तरत्र दर्दानात्। 
मणिङ्ण्डके दति ये समासं पठन्ति तेषां "माधि कण्टे श्रमु- 
च्येति ददानाद् ययपि समायसैमानस्य मणिः सिद्धः तथा- 

प्याच््यस्य न स्यात् । तस्मान्मणी दति दिवचनान्तमेव 
पठितव्यम्. । वस्युगमेकैकस्मे । छत्रे दे ¡ उपानद्युगं वस्र- 

, युगवत्. 1 दण्ड दो 1 सगुन्मर्वने समादारढन्दः 1 येन इारीर- 
खन्मर्चेते तदुन्मर्दनम् 1 उप्णपि डौ १॥ ˆ 

१- ^्तवि' उ. पाठः. र्- भेत ख. ग. €. पाठः, ३. तिन 
व्"; ६. पप्युपदिते मः घ, पाठः, \ + 



ससम. सण्ड- | अनाबिोपैतम् । १५९ 
यश्चुभयोनं विन्देताचारयायेव ॥ २ ॥ 
यथुभयोरेतानि उरव्याणि न लभेत तदा भाचायौ- 

यैवोपकल्पयेत ॥ २ ॥ 
समिधं त्वाहरेदपराजिताया दिदो यज्ञीयस्य 

वृक्षस्य ॥ ३ ॥ 
अपराजिता पूर्वोत्तरा दिक् तस्थाः समिध आट्रेद् 

यज्ञीयस्य ब्रक्स्य ॥ ३॥ 
ततर युणकभः-- 

आर्द्रामन्ना्यकामः पुष्टिकामस्तेजस्कामो वा ॥ ९ ॥ 
अन्नादपुष्टितिजसामन्यतमं यः कामयते स॒ आर्द्र 

सभिधमाद्रेत् ॥ ४॥ 

वरह्मवर्चसकामे उपवाताम् ॥ ५ ॥ 
उपयाता शुष्का ॥ ५॥ 

उभयीमुभयकामः ॥ ६ ॥ 
अन्नादादीनामन्यतमे व्यवर्चसं च यः कामयते स 

उभयीमाद्रौसुपवात्तां च समिधमाहरेत् । अर्धश्ुष्कामिलयुक्तं 

भवति ॥ ६॥ 

उपरि समिधं कत्वा गामन्नं च वाह्मणेभ्यः घ- 

दाय गौदानिकं कर्म ऊर्बति ॥ ७ ॥ 

तामाहतां समिधञुपरि छत्रा अनघो निधाय बाह्य- 

गेभ्योऽन्ने भोजनाय द्वा गां दक्षिणां द्वा गौदानिकं कर्म 

कुवीत । कर्म्रहणस्य प्रयोजनं गोदान एव रिथल्योक्तम् ।॥७॥ 

१. नमात. ध] ना श ष पाठ. 



१६० आश्वकयनगृद्यसत्रम् [ठृतीयोऽध्याय 

आरमनि मन्त्रान् संनमयेत् ॥८ #॥ 

गोदानिके कर्मणि क्रियमाणे तच्रयान् मन्तरानात्मा- 

भिञ्खान् उदेत । ऋचामप्यूहुभाप्टयर्थ वचनम् । मोप 
त्रायस्व मा स्वर्घीति मामा हिसीः तेन चह्याणो वपते द्म्म 

४८ नि 

आयुष्मान् तेन म आयुये वपामि मा म आयुः प्रमीषी- 

रिन्ति॥८॥ 

पकद्छीतकेन रीतोष्णासिरद्धिः स्नात्वा युव 
वच्राणि पीवसा वसाथे इहते वाससी आच्छावयादम- 
नस्तेजोऽसि चक्षु पाहीति चक्षुषी आञ्जयीत ॥ ९॥ 

यरिमिन् करज्ञफले एकं बीजं तदेकट्ीतकं ततिप- 

यन्मन पुररतादुपकल्पितम् ] तेनोदर्तितगात्रः खीतोष्णा- 
भिरद्धिः सासवा युवं वसखाणीति मन्ेणाहते वाससी आच्छा 

दयति } एकमन्तवीसः अपरं बहिवीसः 1 अदमनस्तेजाऽसि 

चक्षमे पाति मन्त्रेण ततश््षुपी आाज्ञयीत, सव्यं पूरव 
न्सन्यं हि पूर्वं मनुष्या अन्नतः इति श्रुतेः ॥ ९ ॥ 

अद्मनस्तेजोऽसि श्रोत्रं मे पाहीति मणिष्कण्ड- 

छे आवध्नीत अनुखेषनेन पाणी प्रक्िप्य सुखमये वा 
हयणोभचुछिम्पेत् ॥ १० ॥ 

अचुक्ेपनं चन्दनादि । ा्यणो सुखं प्रथममजकिम्पत्। 

ततोऽन्यान्यद्भानि ॥ १०॥ 

१, मि शुद्धि चिसेमाः क्र पाड २. सीनिः = पाठ, 
५ 



स्ठमः खण्ड † अनापिलोपेदम् 1 १६१ 

वाहू राजन्यः ॥ ११ ॥ 
अग्रेऽदहिम्पेत् ॥ १२ ॥ 
उदरं वैद्यः ॥१२॥ 
पूर्ववत् ॥ १२ ॥ 
उपस्थं खी ॥ १३॥ 
तदत्. ॥ १३ ॥ 
उरू सरणजीविनः ॥ १४ ॥ 
ये सरणेन गतागतेन जीवन्ति दूताः ते उरू अप्रे- 

ऽयङिम्पेरम् ॥ १४ ॥ 

अनास नारतोऽहं भूयासमिति खजमपिनध्नीत॥ 
अपिनद्येत् ॥ १५ ॥ 
न मारोक्ताम् ॥ १६॥ 
माराश्ब्दोक्तां खज नापिनष्येत् ॥ १६ ॥ 
मारेति चेद् ब्रूयुः स्रगित्यनिधापयीत ॥ १७ ॥ 
यचवरादज्ञानादा माठेतति चरूयुः परिकर्मिणस्तदा 

तान् समिति वाचयेत् ततोऽपिनदयेत् ॥ ९७॥ 

देवानां भति स्थः सर्वतो मा पातमिद्युपानहा- 
वास्थाय दिवदछदमासीतिच्छव्रमादत्ते॥ १८ ॥ 

गतार्थम् ॥ १८ ॥ 

वेणुरसि बानस्पल्योऽसि सर्वतो मा प्रहि उति 

वैणवं दण्डम् ॥ १९॥ 

आद्चे ॥ १९ ॥ 
१, रमता. प. षड 



१६९ आश्वलायनगृस्म् [तृतीमोऽप्मायः 

आयुष्यमिति सूक्तेन मणिं कण्ठे भरसुच्योष्णीं 

छता तिष्ठन् समिधमादध्यात् 

स्मृतं निन्दा च विद्या च शद्धा भज्ञा च पचमी 1 

इष्टं दत्तमधातं च कृतं सव्यं श्रुतं चतैम् + 
= ४ ( 

यदस्ने सेन्दस्थ सषिकस्य सद्पिराजस्य सपि. 
तृकस्य सपितृराजस्य साकारस्य सातीकाडास्य सान्. 

काशस्य सप्रतीकाशषस्य सदेवमनुप्यस्य सगन्धवौप्सर- 

स्कस्य सहारण्यैश्च पशुभिग्रौम्यैश्च यन्म आत्मन आ- 
त्मनि नतं तन्मे सरवै बतमिदमहमन्न सर्बत्रतो भवामि 
स्विति ॥ २० ॥ । 

तत आयुष्यभिति सूक्तान्ते माभ कण्ठे बद्ध्वा हतेन 

बासस्रा उप्णीषं दिरेवेशनं छत्वा तथेव तिष्ठन् पूधैखपरि 
छतां समिधमादध्यात् सूतं निन्दा चेति मन्त्रेण सवैतोत्र 
भवामि ख्ाहेखन्तेन | २० ॥ 

ममाते वच इति श्रसयृचं समिधोऽभ्यादध्यात्॥ २९॥ 
तत्र नव समाम्नाताः । खैखिकी दुक्षमी स्वामिः 

नद्रमसतो हवामह इति तस्था अपि प्रहणमिलाहुः ।} २१॥ 
यत्रेन परजयिप्यन्तो भवन्ति तेत्रैतां रातिं व 

सेत् 1 २२ ॥ ४ 

एनं समादत्तं यन्न गहे पूजयिष्यन्तो मरवेन्ति तत्र 

१. भ्रति घ. पाठ ~ २... "तमिति यः ङ. पाठ ३. शिरा" 
ख.पाठः, ४. स्मय. पाठ ५, श्ल; ६. सिचः इ. 

पाठः. ७. "विप्यन्ति' स. पाठ-- 

# 



सत्तभः खण्डः] सनाविरोपेतम् । ~ , १६१ 

पितृगृहे रात्रिमेतां वसेत् । पूजा च मघुपकः प्नातकायो- 
पर्थिताये'ति वचनात् ॥ २२॥ < 

वियन्ते य॒रुमर्थेन निमन्त्य कृत्वानुक्ञातस्य वा 
स्नानम् ॥ २३ ॥ 

वियासमापौ युरुमर्थेन प्रयोजनेन निमन्त्य कमर्थं 

` त आहरिष्यामीस्युक्त्वा तेनो च छृत्वा तत एतत् सम(- 

वतैनं॑कतैव्यम् । अनुज्ञातस्य वा वत्स ! तद्रे. 
वाहे तोषितः अरमर्थेन अनुजानामि लां गृहाश्रमायेस्येव- 

खुक्तस्य वा कर्तन्यम् ॥ २३ ॥ > 
तस्येतानि घतानि भवन्ति ॥ २४९ ॥ 
तस्य रनातकस्यैतानि वक्ष्यमाणानि व्रतानि भवं 

न्त्यामरणात् ॥ २४॥ 
न नक्तं स्नायात् न न्नः स्नायात् न नग्नां घि- 

\ यमीक्षितान्यत्र मैथुनात् वर्षति न धवेन वृक्षमारोदेन्न 
सूपमवरोहेन्न संदयमभ्यापव्ेत ॥ २५ ॥ 

संदायः आणसंशयस्तं नाभ्यापयेत न प्रतिपयेत । 

अन्यव् स्पष्टम् ॥ २५॥ 
किम पुनरेवमस्य रौपदिदयत इ्यताद -- 

महद् वे भूतं स्नातको भवतीति विज्ञायते ॥ २६॥ 
योऽ स्नातकः स महद्ुतं मवति यथा एथिव्यादीनि 

महाभूतान्युपकारकागि एवमयं सवीश्रमागामुफकारक इति 

विज्ञायते । आह मठः -- 

ह वक्ता चठ. पाठ २- वदप" सा. य, उ. शरदः, 



२६४ आाश्वरायनगरदसु्तम् [तीयोऽध्यायः 

“यथा मातरमाध्ित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गृहस्थमाधित्य सवेँ जीवन्ति भिक्षुकाः ॥ . 

इति ॥ २६॥ 

ड इति दश्दडाचा्थमिश्चविरनितायामाश्चलायनगरयदृत्तौ 
तृतीयाध्ययि सप्तमः खण्डः । 

अथाएमः खण्डः । 

खुरे भरलतक्ष्यमाणो नाम भघुवीत ॥ ९ ॥ 

अथ समादत्ते रुरुः प्रखजति हान् प्रति विसृजति 
सं तेन घस्कष्यमाणस्तस्मै गुरते तस्यैव नाम सेवुच्या मघ्ु- 

वीत यक्षशर्मन्निति ॥ १1 

इदं . वत्स्यावो भो इति उनचैरुर्ण्व नाम्नः ॥ २ ॥ 

अथ नाम्न उष्यैमिदं वस्स्यावो भो इत्युचैः प्रतु 
योत। नान उधवुयेरिति वचनान्नामोपांश्यु भवति । वत्स्याव 

ति केवरोऽपि चतलिर्विपूैस्यार्थे द्रष्टव्यः । एताचन्तं काठ 
सहोपितौ स्वः अथेदानीं चिनिथ् वास्तं करिष्यावः मो य- 

छदारमन्निति मन्त्रार्थः } इदमिति च करियमाणक्रियानिदेशः 
यथा इदे गम्यत इति 1 २] 

श्राणापानयोरूपांामन्दरैरिन्धहसिभिरिति च ॥३॥ 
माणापानयोरिते मन्त्रखपांश्ु प्रघुवीत आमन्धरि- 

प्युचं च 1३४ 



अष्टमः सण्डः] अनाविेपेत्म् । १६५ 

` . अतो वृद्धो जपति ॥ ॥ 
अतःपरं वृद्धः आचार्यो जपति ॥ ४ ॥ 

जप्यमाह --~ ` 

भाणापानयोरुरुग्यचास्सया प्पे देव्य सवत्र 
परेददामीत्यचं च ॥ ५॥ 

भ्ाणापानयोरिति मन्त्रस्य पूर्वत्रैव छत्लः पाठः कपैः 
न्योन कतः इह वा पट्यतां पृश्रन वा कोन्वत्र विद्येष 
इति । पूर्मैचोपांशित्युक्तम् इह जपतीति तस्य अयोजन 
जपलक्षणयुपांशचलं शदयकर्मण्यनियमिति । तेन “नलाज्ञलि- 
कृतो जपेदि्य्रोचचः प्रयोगः सिद्धो भवति ॥ ५ ॥ 

समाप्य ओं भ्रार् स्वस्तीति च जपित्वा माहि-. 
त्रेणानुमन्त्य ॥ ६ ॥ 

सतिसृजेदिति शोषः । आमन्दैरित्येताग्रचं समाप्य 
ओं प्राक् खस्तीतिं च जपित्वा महित्रीणामवोऽर्त्विति सूक्ते- 
ना्मन्ज्यातिखजेद् शरः शिप्यम् 1 महित्रीराब्दो यस्मिन् 

` सृक्तेऽस्ति तन्माहित्रम् । विुक्तादित्वादण् । विवत्स्याव इति 
खौकिक्या वाचाहिसशः ॥ ६ ॥ 

एवमतिसृष्टस्य न कुतश्चिद् भयं भवतीति विः 
ज्ञायते ॥ ५ ॥ 

एवे माित्रेणाद्मन्न्य योऽतिस्रष्टः तस्य न कुतधिदर 
मयं भवतीति बाह्मण भवति,। माहित्ाद्चमन्वणस्य अशंसे 
यम् । इदं च कालान्तरेऽपि भवति । यो यस्य प्रियः स्यात् 

१. ध्वा ख. द- पारः 



१६ आश्वलयनग्रधतू्ू [दरीषोऽष्यायः 

तथात्रिघत्वाद् बाह्यणस्थ ! एतदथमेव च बाह्यणमाद्ृष्टम् । 
आपरतम्बोऽप्याह -- श्ये काम्यत स्वस्ति पुनरागच्छेदिति 
तमेताभिरन्वीश्चेत स्वस्स्येव पुनरागच्छतीत्ययज्ञसेयुक्तः कल्प" 

दति ॥ ७॥ 

बयसामसनेोन्तीं वाचं श्ुस्वा कनिक्रदल्जयुर्यं 
श्रद्ुकाण इति सूक्ते जयेद् देवीं वाचमजनयन्त देवा 
इति च ॥८॥ । 

यदायं स्ातको मर्गे वान्यत्र वा पक्षिणां भरतिष्खां 
वाचे श्णोति तदा नेमित्तिकेोभ्यं जपः ! < ॥ । 

स्तहि श्रतं गतसदं युवानमिति मृगस्य ॥ ९ ॥ 
अमनोक्ञां वानं श्चलैत्यडुवर्तते ॥ ९ ॥ 

यस्या दिषो विभीयायस्मादया तां दिदासुल्मुक- 

सुभयतः पदीं भलयस्यन्मंन्ं वा धसन्यमारोख्वाभयं 

सिन्नाचरुणा मद्यमस्त्व्चिपा राघ्रन् दहन्तं भतीत्यमा- 
ज्ञातारं मा रतिं चिन्दैन्तु मिथो भिन्दाना उभयं तु 
मृ्युमिति संसृष्टं धनसुभयं समाछृतामेति मन्थं न्यञ्चं 
करोति \ १०॥ 

यस्या दिञ्चो यस्मादा पुरुषाद् विभीयात् तां दिषां 
भ्रति पुरुषोऽपि स यस्यां दिदि वसति तां दिक्घं प्रति उभयतः 
अदकं मुखे चापरे च ज्त्रटन्तसुच्खुकम् अस्येद् क्षिपेत् भभ 
भिचावरुणेति मन्त्रेण । दधिमिश्राः सक्तवः मन्धः त॑ वा भस- 

१. श्वा, १. चः, स, पाठः, ३, द" ख. भ. पाटः, 



अष्टमः खण्डः] अनाविोपरतम् । १६७ 

व्यमप्रदक्षिणमालोड्य न्यञरं ग्यग्ूतं करोति संसृष्टमिति म 
न्नेण ॥ १० ॥ 

सवैतो भयादनाज्ञातादष्टावाज्याहूती्जहुयात् ए- 
थिवी वृता सक्षिना वृता तया वृतया वर्या यस्माद् भ- 
यादृ बिभेमि तद्वारये स्वाहा । अन्तरिक्षं वृतं तदवायुना 
वृतं तेन वृतेन वरेण यस्माद् भयाद् बिभेमि तद्रा. 
सये स्वाहा । वयौरबृता सादित्येन वृता तया पतया वन्या 
यस्माद् भयाद् बिभेमि तद्वारये स्वाहा । दिदो वृताः 
स्तान्द्रमसा वृतास्तामिर्वृताभिरव्रीभिथस्माद् भयाद् 
विभेमि तद्वार्ये स्वाहा ! अपि वृतास्ता वरुणेन वृताः 
स्ताभिधताभिष्रीभिरयस्माद् भयाद् विभेपर तदारये 

स्वाहा । भरजा वृतास्ताः प्रणिन वृततास्ताभिषरताभिरव्ी- 
भिथस्माद् भयाद् विभेमि तद्वारय स्वाहा । वेदा वृतास्ते 

छन्दोभिधृतास्तेभिवतेभिषत्रमियैस्माद् मयाद् विमेमि 
तदवारये स्वाहा । सर्व तं तदं बरह्मणा दते तन वृतेन - 
वर््रेण यस्माद् भयाद् विभेमि तदूवारये स्वाहेति ॥ 

सर्वतो भयादनाज्ञातनिभिततादा भयायो विभीयात . 

सोऽष्टवाज्याहुती्जहुयात् परथिवी दतेखादिभिमंन्तरः। अश्र्- 

णमाग्यभागस्िष्ट्जिकृत्येम् । आच्यग्रहणमाज्यहोमधर्म- 

प्राप्र्थम् ॥ ११॥ 

१, र्या ग, = ट" ९ वर्णे" ल. पाट 



१६८ थाध्वसयनगृषषसूत्म् [दृतीयोऽष्यायः 

अथापराजितायां दिद्यवस्थाय स्वस्त्यात्रेयं ज- 
पाति यत इन्द्र भयामह इति च सूक्तोषम् ॥ १२ ॥ 

अओथाभ्नेरपराजितायां दिशि रिथत्वा स्वरतयात्रेयेण दं 
स्वस्ति नो मिमीतामिति सूक्तं जपति प्राव पूर्णपाच्रनिनय- 
नाद् यत इन्द्रं भामह इति सक्तरेपं जपति ॥ १२९॥ 

इति हरटत्ताचारयमिश्रविरवितायामाशवखायनगृदकृतौ 
वृतीयाध्यवेऽटमः खण्ड. 1 

अथ नवमः पण्डः ॥ 

संमामे समुपोहे राजानं सन्नाहयेत् ॥ १ ॥ 
युद्धे समुपस्थिते राजानं संनह्येत. पुरोहितः ॥ १॥ 

आत्वाहार्मन्तरेधीत्ति पश्च द्रथस्यावस्थाय ॥ २॥ 
जपेदिति पः 1 यस्मिन् राजाधिरूटस्तस्य रथस्य 

पश्चायवस्थायेत्तत् सूक्तं जपेत् ॥ २ ॥ 
जीमूतस्येव भवति घतीकमिप्ति कवचं भ्रय- 

६. 

च्ेत् ॥३॥ 
जीमूतस्ययनयचवौ कवचै सन्नाहं भयच्छेद् रादते ॥ 

उत्तरया धुः ॥ ९ ॥ 
धन्वनागा श्येतया धनुः प्रयच्छेत् ॥ 8 ॥ 
उत्तरं वाचयेत् ॥ ५॥ 
चदथन्तीवेत्युचं राजानं वाचयेत् ॥ ५ ॥ 

१. प्राणुदीयी दिगपराजिता" प. पाट. २. कूपा 

पाटः, ३. श्च्टेद् रष्ठि छना ड' स. उ, पठि, 



नवम, खण्ड ] अनाविलोपेतपू । ९९ 

स्वयं चतुथी जपेत् ॥ ६॥ 

ते आचरन्तीत्यचं पुरोहितनो जपेत् ॥ ६॥ 

पथम्येपुधिं प्रयच्छेत् ॥ ७॥ 
वहीना पितेत्यचा इपुधि तूणीरं प्रयच्छेत् ॥ ७॥ 

अभिध्रवर्तमाने षष्ठीम् ॥ ८ ॥ 
भथ रथे भवरीयति राजा तस्मिन्ञभिपवतैमनि स्थे 

तिष्ठन्नित्यृचं जपेत्. पुरोहितः ॥ ८ ॥ 

सततम्याश्वान् ॥ ९॥ 
तीत्रान् धोपानिल्युचश्वान् योग्यलादलुमन्त्रयतते पुरो. 

दितिः ॥ ९॥ 
अष्टमीमिपूनयेक्षमाणं वाचयति ॥ १० ॥ 
रथवाहनमित्यचा इपुनवेक्षमाणं वाचयति ॥ १० ॥ 

अरिशि भोगैः पयति बाहूमिति तरं नह्यमा- 

नप् ॥ ११॥ 
अंहिसि मोगैरिसितय। तरं चमादिनिभितं इस्तः 

क्षणं नद्यमानमनुमन्त्रयते । पुरोहिते; नद्यमान राजान वा- 

चयतीसन्ये ॥ ११॥ 
अथैनं सारथमाणसुपारुद्याभीवतं वचिधति भ्र 

योवां मित्रावरुणेति चद्धे ॥१२॥ _ . 

अथ सारयमाणः सारयिररोहति तं सारयमाणयुपा- 

१, दुमन्लयते ९, २. ४ये। तेर दस्तरक्षम् ॥ श 11117 
् ¢ ८ 



१७० आशधल्मयनमगृद्यसूतरम् _ [तृतीयोऽध्यामः 

रुह एनं राजानमभीवर्वम् अभीवर्तेन हनिपेति सूक्तमभीव- 
तृष्टं वाचयति भरयोवां मिन्ावस्णेति च दे ऋची ॥ १२ ॥ 

अथेनमन्वीक्षेतापतिरथश्ाससापर्णेः ॥ १३ ॥ 
अयनं युर भविरान्तं अन्वीक्षेत अप्रतिरथम् आशुः 

रिशान इति सुक्तम् अप्रातिरथेन ऋषिणा दृष्ट, शासं शस 

इत्येति सक्तं शासदृषट, सौपर्णं सुपणैदष्टम् । सौपर्णीनां बहु 
त्वाद् विवक्षितमुदादरिष्यति भरधार्यन्त्विति । एतेरमतिरथशा- 
ससेोपर्णैरन्वीक्षेणम् ॥ १३ ॥ 

प्रथारयन्तु मधुनो धरतस्येखेतत् सोपणीम् ॥ 
इदसत्र सौपर्णम् ॥ १९ ॥ 

सवौ दिदोऽुपरीयायादित्यमोखनसं वास्थाय 
प्रयोधयेत् ॥ १५९ † 

भराच्यायाः स्रौ दिक्लोऽङपरीयाय अदपरिपूवाधा- 

ते्ल्यप् 1 अयुपरील प्रागादिसुखं रथं प्रवरयत्यर्थः । आवित्य 

मौश्यनसं व) यत्रादित्यः स्थितः शुको वा तं दिग्भागमा- 

रथाय त्र स्थितः सन् अयोघयेद् युखमारम्भयेद् राजानं, 

न प्रत्यादित्यं नापि भ्रतिश्चुक्रम्॥ १५॥ 
उपश्वासय एयिवीसुत यामिति ठचेन इन्दुभिः 

मभिमृरोत् ॥ १६॥ 
पुरोहितः ॥-१६ ॥ 
अवसुष्टाः परापतेतीपून् विसर्जयेत् ॥ १७ ॥ 
पुरोदित एव !॥ १७॥ 



भवमः सण्डः] अनागिोपेतम् । १५७६१ 

यत्र वाणाः संपतन्तीति युध्यमानेषु जपेत् ॥ 
युध्यमानेषु योधेषु जयेत् पुरोहितः ॥ १८ ॥ 

संरिप्याद् वा संशिष्याद् वा ॥ १९ ॥ 

अथवा न खयं दुन्दुभिमक्षेनादि यौद इदमित्थं 
मन्त्ैरत्वया कर्तव्यमिति राजानं संशिष्याठ् संदिशञेत् । धिः 
सकितिरष्यायपरिसमातिद्ना ॥ १९॥ 

इति दरदत्ताचार्यािशरा्वरो्ैतायामाश्वलायनगृष््ौ 

अनाविलाय तृतीयाध्याये नवम खण्ड, 

द्तीयोऽध्यायः समष्नः । 



अथ चतुर्थोऽध्यायः. 

आहित्तभिशचेदुपतपेत् भ्राच्यासुदीच्यामपराजि- 
तायां वा दिद्युदवस्येत् ॥ १ ॥ 

उपतापो रोगः । प्रच्यादीनामन्यततमस्यां दिससि उद्- 

चस्येत् भामान्निप्कम्य वसेच ॥ १ 1 
किं पयोजनमिव्याद -- , 

आमकामा अभ्नय इद्युदाहरन्तिं 1 २ ॥ 
एव के(तः एते) करिमिसाह-- 

आशंसन्त एनं आममाजिगमिषन्तोऽगदं कु्- 
रिति विज्ञायते ॥ २॥ 

अपिनामायं जीव्याद् अस्मां यक्षीष्ट इत्येवभाशंस- 

न्तोऽग्नयो ्राममाजिगमिषन्त आंगन्त॒भिच्छन्तः एनं यज- 
मानमगदं कुर्युरिति विज्ञायते ॥ ३ ॥ 

अगदः सोमेन पश्यनेष्टयेषट्वस्येत् ॥ ५ ॥ 

यद्यसतावगदः स्वस्थौ भवति तत॑ः सोमादीनामन्यत- 

मेनेष्रा जवस्येद् खं भ्रविदय वसेत् सोमोऽसिष्टोमः 1 पश्चरे- 

नदराः 1 इष्टिराग्रयणेटिर्दौप्रणमास्तौ वा । आ तसमात् का- 

रात्. तन्न वसेदिलयुक्तं अवति । अन्ये त्वप्नियमणकपारं 
तदह्र्वेष्टरसि ॥ ४ ॥ 
~ - =-= 

१. न्ति केनिद् न्षवादिनः। प उ. पठः २. ्वष.ग. 

पाटः. १. भवे, प, पाठः. 



धरथमः खण्डन] अनाश्िोपेतम् । १७६ 

अनिषटावा॥५॥ 

अय वानिद्ैव विशोदगदः ॥ ५ ॥ 
संस्थिते भूमिभागं खानयेद् दक्षिणपूर्वस्यां 

दिश्षि दक्षिणापरस्यां वा दक्षिणाप्रवणं दक्षिणापराकूपर- 
वणं दक्षिणाप्रत्यक्पवणमियेके यावानुद्दाहुकः पुरुष- 
स्तावदायामं व्याममात्रं तिर्यक् ,वितसितिमर्वाक् ॥ ६॥ 

यदि संस्थितो ग्रतः स्यात् ततस्तस्मात् प्रदेशाद् दक्षि- 
णपूरवस्यां दिशि माभनेचयां दक्षिणापरस्यां निकला वा भूमि- 
भागं खानयेत् कती पुत्रादिः । दक्षिणादिप्रवणे यथा स्यात् 
तथा खानयेत् | भमाणनिरदेशः -- उल्किप्तबाहुकः पुरूपो या- 

वान् तावानायामो यस्य तं तावदायामम् । तिथकप्रमाणेन 

व्याममाच्रम् | 
भ्वाहोः सकरयोव्यौमस्ततयोरितयंगन्तरम्"” 

इति नेषण्टुकाः । अर्वाकप्रमाणेन वितस्ति वितस्तिभमितम्। 

कनिषठाु्योमभ्यं वितस्तिस्ततदार्षयोः । 

अवाडिति ङकारोऽपपाठः। यथा पूर्वत्र ति्ैगिति एवमत्रावा- 
गित्ति ॥६॥ ` 

अभितआकां' ईमशानम् ॥ ७ ॥ । 

अभितः परित भकारं यस्य एवंविधं इमद्यानं भव~ 

चि। मघ्ये छदिरादिभिरनाकाशमित्युक्तं भवति ॥ ७ ॥ 



१७९ आशलयनगद्यसूनरम्  - [चतुर्थोऽध्यायः 

वहुलौपधिकम् ॥. < ॥ 

वंहुला ओषधयो यन्न ` एवं च तत्. 1 < ॥ 

कण्टकरिश्चीरिणस्त्विति यथोक्तं पुरर्तति॥ ९॥ 
वास्तुपरीक्षायां तथात्रापि कार्यम्| ९॥ ~ 
यत्र सर्वेत आपः -श्रष्वंसेरन्नेतदादहनस्य खक्षणं 

कमशानस्य ॥ १८० ॥ . - & 
यन्न प्रदेरो सर्वेत. आपः प्र्व॑सेरन् न(वतिषठेरम् ए- 

तंदाव्हनस्य इमशानस्य रक्षणम् । वत्रासवाद् छते तदा- 
दहनम् । जदहनस्येत्ति विरेषणादन्यदपि इमशानमस्तीति 

गम्यते यत्र संचितान्यस्थीनि निधीयन्ते तदेवंलक्षणं न 
भवति । तैत्राप्यभित आकाशमिति भवति दमश्ानस्य तत्रा- 

` विशेषितत्वात्. ॥ १० ॥ 
केरादमश्रुखोमनखानीर्युक्तं पुरस्तात् ॥ १९१ ॥ 

कैरादमश्रुखोमनखानि वापयीराननल्यादि “अवच्डेद्- 
मस्य पुत्रा अमाङु्बीरननित्यन्तं यत् पुरस्ताडक्तं तदिहापि - 

दव्यम् ॥ २१ ॥ 
विटं व्हिराज्यं च ॥ १२ ॥ 
विगर धरभृतं तत् तदुषत्रिररफयेयुः" सौम्यं व 

त्रिरुदफमिति ॥ १२ ॥ 
` दधन्पन्न सर्विरानपन्येतत् पित्पं ष्पदाइपम्॥९३॥ 

१, ततश ख. क.पाठः. २. "अभित्त आकाश्चमिद्येतत् ह तत्रा 
रिप. पटः, ३. प्पेम, स. पाठः, ४. व्वा मुक, पठः. 
५ "हिरत. ॥) ग. ४, पाटः. 



द्विवीयः खण्डः] ˆ अनाविल्येेतद् । १७५ 

~ अत्रे क्मैणि दधनि सर्पिरानयन्ति । एतत् सपिरमिशच 
दधि पिन्यं एपदाग्यम् । संजयम् । तेन निष्पीपमेके इता 

एषद्यस्य पृरयन्तीश््यत्रापि ब्रहणं भवति ॥ १३ ॥ 

, इति दरदाचारथमिश्विरचितायामाश्रलयनगृहाङरौ 
चतु्थध्याय प्रथम लण्ड" ! 

अथ दवितीयः खण्डः। ० 

अथैतां दिशमप्रीम् नयन्ति ॥ १॥ 

यस्यां दिदि भूमिमागः सरानितः तां दिशमम्रीन् 

नयन्ति || ९ ॥ ५ 

यज्ञपात्राणि च ॥ २॥ 

नयन्तीत्येव ॥ २ ॥ ~ ६ 

अन्व प्रेतसयुजोऽमिथुनाः भरवयसः ॥ ३। 

. नेयन्तीत्येव | अन्वश्वं पात्राणां षतः अयुजः अयु 

ग्मसंल्याखयः पचेत्यादि। अमिधुनाः लियः पमां एव वाने 

निभिताः । भवयसो वृदधाः। उपदेशषकमादेव सिद्धे अन्वश्च- 

मिति वचनादप्रीनां च पात्राणां च कमो यथारुचि स्यात् ॥ 

पीठचक्रेण गोयुकतनेलयेके ॥ ४ ॥ 

एके गोयुक्तेन पीठचकेण इाकटविरोपेण नयन्ति । 

श्क इति वचनादन्ये शिविक्ादिना ॥ ४॥ 

अयुस्तरणीं मामजां वैको छृष्णामेके ॥ ५॥ 
क्यान्तरष्यदुसतरणी विकल्पिता । तद्युविधानाय 



१७६ अआश्वरायनणग्र्प्म् [चतुर्थोऽध्यायः 

व्यवहितकल्पनया योज्यम् ! यत््वचा प्रेतोऽवुस्वी्यते सालु 
स्तरणी ततां गामजांवा॥ ५॥ 

सव्ये वाहौ बद्ध्वालुसंस्कारयन्ति ॥ & ॥ 

अन्येनेवं विकस्पितालुस्तरणी ततन गामेकवणीमस 
छीर्णवर्णाम् अजां छष्णाम् । अन्ये तेकवर्णा कृष्णामिेक- 
मेव विशेषणं मन्यन्ते ! कूष्णामित्यक्ते छष्णमायापि गृदधेत 

तननिटृत्यथमेकवणीमन्यवणौसंयुक्तामिति ॥ ६॥ 

अन्वश्चोऽमात्या अथोनिवीताः भरवृत्तशिखा ज्येठ- 
प्रथमाः कनिष्ठजघन्याः ॥ ७॥ 

अमालाः पुत्रादयः तेऽन्वश्वो गच्छन्ति अधोनिवीताः 

अधःकरतोपरिवासस्ः वाहोरधःछरतयन्ञोपवीता वा ] ् रदृत्त- 
शिखा शुक्तरिखा खक्तकेशा बा। व्येष्ठः परथमोऽगामी येषां 
ते श्ये्टमयमाः । कनिष्ठः प्षठगामी येषां ते कनिष्ठजघन्याः 

एवंभूता गच्छेयुः 1 येष्ठमथमा दव्येतात्युच्यमाने ज्येष्ठ एव 

भ्रथमःस्यात्। कलिषएठजघन्यवचनातुज्येशनुपूर््याद् गन्छेयुः॥ 

प्राप्यैतं भूमिभागं कतोदकेन खमीशाखया चिः 

भ्रसन्यमायतनं परिव्रजन् शरक्षस्पेतवीतविचसपंतात 

इति ॥ ८ ॥ 
यः पतै खानितः एतं मूभिमागं प्य कतौ युत्ादि 

उद्केन दामीदासया तदायतनं त्रिरभरदक्षिणे परिजन भो- 

कषति | अपेतेति मन्त्स्यादृचिः ॥ ८ ॥ 



द्वितीयः खण्डः] अनाविरीपेठम् ) १७७ 

दक्षिणप्रै उद्धंतान्त आहवनीयं निदधादयु- 
त्तरपशिमे गाईैपदयं दक्षिणपथिमे दक्षिणष्र् ॥ ९॥ 

स उद्धतस्य स्रानितस्यान्तेऽन्तिम्रदेमे दक्षिणपूे 
अक्िये कोणे आहवनीयं निदधात्यभिम् उत्तरपश्चिमे वाय- 

कोण उन्दतान्ते माहपत्यमधि निदधाति दक्षिणपश्चिमे 

नैते कोणे उद्धतान्ते दक्षिणम निदधाति ॥ ९ ॥ 

अथेनमन्तरवेदि ॥ १०॥ 
` निदधाति कता बहिः ॥ १०॥ 

इष्मवितिं चिनोति यो जानाति॥ ११॥ 
चेतु, कर्तन्यो वा ॥ ११॥ 

तस्मिन् वर्हिरास्तीय कृष्णाजिनं वोत्तरछाम 
तर्मन् भरतं संरेशयन्तयु्तरेण गाप हत्वाहवनीयम- 
भिरिरसम्॥ १२॥ 

तस्मिन् चयने वर्हिरासतीयै तस्मिन् बहिपि श्ष्ण- 

जिर चोत्तरखोमासती तस्मन् कृष्णाजिने प्रेते संवेशयन्ल.- 

मालाः । कथम्, उपरेण गाहपयंदरूा आहवनीयाभिमततं 

शिरो यस्थ तमेतं संवदायन्ति ॥ १२ ॥ 

उत्तरतः पलीम् ॥ १३६॥ 

संवेशयन्ति ॥ १३॥ 

हः | 

4 

9 

{., २. च्य क.भ. पड. ६ ध्मा घ, पाठ. 
॥। 



१७८ आश्चलगनमृ्ूत्रम् - ˆ [चु्धोऽध्यायः 

धनुश्च क्षत्रियाय ॥१॥ ` ~ 
क्षत्रियाय परली च धनुघ्र ॥ एष ॥ ` । 
तासुर्थापयेद् देवरः पतिथीयोऽन्तेवासी जरदा- 

सो वो्दीष्य ना्रभिजीवरोकमिति ॥ १५ ॥ 

तां पललीस्रस्थापयेद् देवरः स चं पतिथीयः पतिस्था- 

नीयः। या देवरन्याययोग्या तदिपयमेतत् ] अन्ये त॒ सा्यननि- 
कमिच्छन्ति, पतिस्थानीयतं रक्षणायमिभायमिति । अन्ते-. 

र ~ 
वसि ह्यः । जीणा वा दासः | उदीप्वति मन्त्रेण ॥१५॥ 

कता धरले जपेत् ॥ १६॥ 

यदा इपर उत्थापयेत् तदा कतौ मन्तरं जपेत् ॥ १६॥ 
धलुदैस्तादाददानो मृतस्येति धुः ॥ १७॥ 
उत्थापयेद् आददीत ॥ १७ ॥ 

उक्तं बृषङे ॥ १८ ॥ 
कतौ दृषटे जयेदिति ॥ १८ ॥ 

अधिज्यं कृत्वा सखितिमचित्वा सरीयीनुरह- 
२त्॥ १९॥ 

घलुराततञ्यं कृत्वा -इध्मचितेर्थः शेपः तमाचेैव 
भङ्क्त्वा तस्यामेव चितै क्षिपत. ॥ ९९ ॥ 

इति दररचाचायमिधविरचितायामाश्चलायनग्रदयवररौ 
,“ सथीध्याये दवितीयः खण्डः । 



ठ्यः खण्डः) अनाबिलोपेतम् । {७८ 

अशु तृततः खण्डः । 

अथेतानि पात्राणि योजयेत् ॥ १॥ 
अनन्तरमेतानि वद्यमाणानि प्रात्राणि योजयेत् मू- 

तस्याङधपु-निदध्यात् ॥ १॥ 
दक्षिणे हस्ते उद्र ॥ २॥ 
एकवचनस्याविवक्षितात् पैशुकीमप्यवं चाठुमी- 

स्वाम् । एतेनोषश्चद् व्याल्पाता । सर्वर भोजयेदिति 
संबन्धः ॥ २ ॥ 

सव्य उपश्रतम् ॥ ३॥ 

हस्त इत्येव ॥ ३॥ 

दक्निणे पार स्प्ं सब्येऽभिहोत्रहवणीम्॥ ४१ 

पार इयव ॥ ४॥ 

उराति धवां शिरसि कपालानि दत्सु यारणः ॥५॥ 

दन्तेषु ग्राग्मो योजयेत् । यत्किचचित्सोमरितं 
द्रव्यै 

तेनावश्रथयन्ति इत्यभिपवम्राय्णामवशथ विनियोगात् सो- 

ममध्यस्रतव्रिपयमेतत ॥ ५॥ 

नासिकयोः सवौ ॥ ६ ॥ 

चातुमौस्युयाजिनखयः ॥ &॥ 

भित्वा वैकम् ॥ ७ ॥ 

अथ ययकः दवः तं मित्ता नात्तिकयार
्योजयेत्॥ ७ ॥ 

म र. कमल. परह+श्वाग. पाठ ३. न र, पाठ. 
+ 

च 
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कणयोः प्राशित्रहरणे भिता, वेक् ॥८॥ 
उ्यतिरिक्तविपयमेतत।॥ ८ ॥ | 

उदरे पात्रीं समवत्तधाने च चमसम् ॥ ९ ॥ 
उदरे ॥९॥ ६ 

उपस्थे राम्याम् अरणी उर्वाः उदुखरसुसटे 
जद्ययोः पादयोः शपे ॥ १० ॥ 

हिवचनं पूृत्ैव्त् । नानार्बाजिषु त्रीणि ॥ ११॥ 

छिसखा सकम् ११॥ 

इदमपि पूर्ववत् } तदेवं यस्यां द्चायां यत् पाच्रख- ` 
सप्व्िनियुक्तः चस्य धारणमारमात् कर्मणः अनर प्रतिपत्तिः । 
मध्ये चेत् सवयं पर्िपन्नं. न तस्थैतदभैसुरत्॑न्निः ॥ ११॥ 

आसेचनवन्ति ्रपदाज्यस्य पूरयन्ति ॥ १२॥ 
यानि चिख्वन्ति पाव्राणि तानि पृपदाव्येन पूरयन्ति) 

उक्त एपदाअ्यम् ॥ १२ ॥ 
अमा पुत्रो दपटुपटे कुवीत ॥ १२॥ 
गतस्य पुत्रो पट्ुपटे अमाकुर्वीति स्थीकु्वीत ॥१३॥ 

छोदायसं च कौलाखम्॥ १४॥ 
यद्धोदायसनिर्मिते यच कुटारदछतं तव्योभयं पुत्रौ- 

ऽमाङुर्वति 1 १४॥ 

१, "कर. पटः, २. ष्निषरू, भ्र. ग, प. पार च्। ष्टि, घ. पाटः 
ष््ि" ए. पाटः, ~. न्त्म सु-ग. ठ. पाठः. ६. ध्वपति' ट. पठ 



„ अनारतम्! १८१ 

अनुस्तरप्या वपामुस्िय श्रो मुखं प्रछादये- 
दभनवरमपरिगोभि््ययस्पोति ॥ १५॥ , 

अनुस्तरणीपक्षे तस्या वपामुत्करृत्य पेतस्य शिच्थ 

खख च प्रच्छादयेदूअपनवमेति मन्त्रेण ॥ १५॥ - 

ठ वुकयादुदधुरय पाण्येर।दध्यादतिद्रवसारमेयौ 
शानाविति दक्षिणे दक्षिणं सव्ये सव्यम् ॥ १६ ॥ 

बृकयाविद्याग्रफलाछतिमिपिण्डौ । तावुदरभृत्य भे- 
तस्य पाण्योरादध्याद् दक्षिणे पाणौ दक्षिणं बरक सव्ये 

सव्यम् भतिद्धवेति मन्त्रेण ॥ १६॥ 

हदये हदयम् ॥ १७॥ 
` प्रेतस्य हृदयेऽवुस्तरण्या हदयमुदधृत्यादध्यात् ॥ १५॥ 

पिष्डयो चैके ॥ १८ ॥ 
` एक आचार्या ओदृनपिष्डावपि हदये निदधति | 

पिण्डनामानै भांसपिण्डाविति वा ॥ १८ ॥ 

वक्कथावेचार इसे ५ १९॥ 
एक आचार्यः दृक्यााये'पिण्ड्यावाध 

पाण्वेषहदेध वा ५ १९॥ 
सव यथाङ्गं विनिक्षिप्य चमंणा भच्छाय ॥ २॥ 

सर्वामुसतरणीं यथाद्ग॑म् अङुस्तरण्यास्त चव्ग मैतस्य 

तसिस्तसिम्े विनिक्षिप्य त्या एव चरमा प्रेते भच्छाव- 

येत्॥ २० ॥ [अ 
कन् पठ, २ कं धद्य अद्ग!तचत् पर 

च, प्रा ३. ष्णा प्रः द. पाठ. 

तृतीयः खण्डः] 

तिव्ये मन्यन्ते 



१८२ जाश्वलायनगृषयसूत्रम् [चहुर्ोऽध्यायः 

इममस्ने चमसं मा विजिहर इति पणीताप्रणय- 
ममयुमन्त्रयते !¦ २१॥ 

दुपूर्णमासयोर्येन प्रणीताः प्रणीयन्ते तं चमसं 
म्ेतस्याद्धे यतर कचिनिगक्षप्यालुमन्वयते -दइममन्ने चमसमिति 

मन्त्रेण 1 केचित् तरिमन्नीपि कर्मणि अभ्निनिधानद्ष्व पराद् 
चितिमंचयनात् प्रणीताः म्रणयन्ति ॥ २१ ॥ 

सन्ये जान्वाच्य दक्षिणान्नावाज्याहती्हुयोद- 
शनये स्वाहा कामाय स्वाहा खोकाय स्त्राहाजुमतयं स्वरा- 
हेति ॥ २२॥ 

आच्य निपात्य अचर होमा्थमन्ये खवमुतपाय । हत्वा 
तुं योजने विनियेगक्रमो बाधितः स्यात् ॥ २२ ॥ 

पश्चमीसरलि भरेतस्यास्माद़ वै खमजायथा अर्यं 
त्वदैधिजायतामसो स्वाहेति 1 २३ ॥ 

पश्चमीमाहुति ्रेतस्योरसि जुहुयात् । अस्माद् वै 
त्वमिति मन्त्रेण । अघ्तावित्यस्य स्थाने मेतस्य॒नामनिदेदाः 
प्रथमया ] पन्चमीघ्रहणात्् पुरस्तात् तन्सुपरिष्टात् तन्त र्च् 

निवर्तेते ॥ २३॥ ~ 
इति हरदचच।यमिधविरचिना्रामाश्रखयनगूववृं 

चतुर्थाध्याये दृतीय रण्ड | 

१. व्वषोमयो ष. पाठ. २. "म" ग. पाट. 



चैः ण्डः] अनापिलोपेम् । १८९ 
अथ चतुः सण्डः। 

मे्यति युगपद्चीन् श्रज्वल्यतेति ॥ १॥ 
केतौ परिकर्मण आहे युगप्दित्यादि ॥ १ ॥ 

आहवनीयश्चत् पू प्राप्तुयात् स्वर्गे कोके धमं 
भरापदिति विद्यात् ॥ २॥ 

तेष्वसिषु युगपत् पर्यरितेषुंययाहवनीयः प्र भ्रा 

प्ुयात् पेतं तत एतं प्रेते सगैलोकं पापर्द् प्राप्तवानिति 
, विद्यात् ॥ २ ॥ ` ॥ 

रात्स्यदयसावमुतरेवमयमस्मिननिति पुत्रः ॥ ३ ॥ 

असौ परेतः अमुत्र लोके रातस्यति संसिद्धो मविष्यति 
एवमर्यामात्यजनोऽस्मिन् रोके रात्सयततीति पुत्रौ त्रयात् । 

एतेनोत्तर सूत्रे व्याख्याति ॥ ३ ॥ 
गा्हूपलथेत पूरव ्राप्तुयादन्तरिक्षछोके एन श्रा- 

पटिति बियात् रारस्यत्यसावमुत्रैवमयमस्मिनिति पु्ः। 
दक्षिणानिनिशचेत् पर्व प्राप्ुयान्मनुष्योके एनं पापादि- 
ति वियादन्नमेवासावरस्यस्येवमयमस्मि्नतिुत्रः॥ ४॥ 

दवकारो भिन्नक्रमः अन्नमस्ययेशर अदे भक्षणे” 

अस्मिन् खोक पुनजौतोऽन्नवान् भविप्यलिवेत्यथः। एवमय- 

मिति व्याक्यातम् ॥ ४॥ 

य॒गपत् भो परा वदानति ॥ ५॥ _ 
बू न्यौ सः पठः, २.५ ३८ / सः प. ड. पठ ४,१द् ' 

रव गः पाठ. ५. क्ौतुए्ल, 

५ 

पप्नुयात् प्रा धृ. पठ. ५५ ९. 

गू ङ." पाटः, 
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यनं त्रथोऽप्यञ्नयो युगपत् पराप्लुयुः. तदा पराक. 
द्विर्भवतीति वदन्ति बह्यवादिनःः। ५ ॥ | 

ते दद्यमानमनुमन्त्यते प्रहि प्रेहि पथिभिःपू्वये 
भिरिति समानम् ॥ ६॥ . 

रि भेदि पथिभिः पूरव्येभिरिति पञ्चानां तृतीयामिया- 
रम्य समाप्येत्यन्तं थटुक्तं तदत्र कक्ैव्यमिद्यर्भः ॥ ६ ॥ 

स पवेविदा दद्यमानः सहैव धूमेन स्वगैरोकमे- 
तीति विज्ञायते ॥ ७॥ -\ 

स प्रेत एवंविदा उक्छ दृह्नप्रकारे यौ वेत्ति तेन द 
दयमानः सदैव धूमेन यदैव धूम उद्रच्छति तदैव खर्गलोक- 
भेतीति नाद्छणं मवति ॥ ७ ॥ ` र 

उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जालुमाचरं गर्तं खात्वा- 
निः पूरयित्वावकाः शीफारमित्यवधापयेत् ततो ह वा 
प्प निष्कम्य सहैव धूमेन स्वर्ग रोकमेतीति विजायते॥ 

तेत एवे करिपताद् गतीदेप भरेत निष्कम्य । सैवे- 
त्यादि गतम् | दवै इत्यन्ययदयमयमर्थः सिद. इत्यथे ॥ 

इमे जीवा विसूृतेरावङत्रन्निति सव्यावृतो बज॑- 
न्सनयेक्षमाणाः ॥ ९ ॥ ४ 

॥ ततोऽमाल्ा इमे जीवा इति मन्त्रथष्तवा स्येन भा- 
गनाचैमानाः मेतमनवेक्षमाणा व्रजन्ति ॥ ९ ॥ 
_ , यत्रोदकमवदं भवति तत् पाप्य सङ्क दुम्मञज्यै- 
कासचिसुल्पृज्य तस्य गोत्रनाम गृदीत्वोत्तीयान्यानि 



पश्च; सण्डः ५ र भनानिलेपितम् । च १८५ 

, वासांसि "परिधाय सञदेनान्यापीडयोदग्दश्चानि वरिष 
शन्यासत आनक्षत्रदस्चनादादित्यस्य वा । १०॥ 

यरिमन् पदेशे उद्कमवहं स्थिरं भव्रति तटाकादि 
र भाष्य सकरटुन्मञ्भ्य तस्य मेतस्य गोत्रनाम गृहीरवा ग. यैगो्ाय तुम्यभेति ककं जलाज्ञरिमतृत्य उतीयौन्यानि 
छष्काणि वासांसि-परिधाय एनौनि रृहीतष्छनि वातोल्युद- 
१दगानि दत्वा सकृदापीड्य विष्य सद्वीभूयासते दिवा चै. 
दानक्षनरददचनाद् रान चेदा आदिलस्य च दृश्ेनाद् ॥१०॥ 

इदेयमाने पविेदुः कनिषटमथमा व्ये्जवन्याः॥ 
दयमाने नक्षत्रे आदिले वा ग्रामं परविरेुः॥११॥ 
भाप्यासदमद्मानमभिनि मोमय॑मक्षततं तैखमपं 

इत्युपरस्एशन्ति ॥ १२॥ . 
आसीदन्यस्पामिलासद् गृहं तामाघदं पराप्यादमादी- 

ग्युपस्पृरन्ति वदिरव 'दार्देशे ॥ १२ ॥ # 
हति हरदत्तचायंमिश्िरवितायामाश्च्यनगृहगरतौ 

जतुथाध्यरये चभ खण्ड. 1 

न अथ पञ्चमः पण्डः 

नैतस्यां रात्रयामन्नं पचेरन् ॥ १॥ 
रात्रिग्रहणादहोरात्रस्य ग्रहणं दिवा मरणे दिवाप्यचनं 

ज पचेरन् ! अन्नम्रदणान्धुद्ादीनां प्रतिषेधः । अन्ये ठ अदुनी- 

-यमननं तज्ञ पचेरन् न किञ्चिद छजीरनिल्ं इति वर्णयन्तः 
फलादिभक्षणमपि नेच्छन्ति ॥ १ ॥ ¢ 
पि ३ भ्व ग.पठम 14 २, श्वा प्रव, १३, 



१८१ सशवययनगृद्यदनम् - (चुर्थोऽष्यायः 

विरा्रमक्षाराखवणाडिनः स्यु; ॥२॥ 

अपरे्युरारभ्य जिरातरमश्नन्तोऽपि क्षारं रवभ च नाः 

क्नीयुः॥ २॥ 

द्वादशरात्रं वा महारुरुषु ॥ ३॥ 

माता पिता पितामहः भपितामहः यश्नोपनीय छृतं 

वेदमध्यापवति एते महायरवः। एतेषु तेषु दाद्शरात्रं वा 

निरात्रं वाक्षाराख्चणाशिनः स्युः । राक्पेक्षो विकर्पः ॥ ३ ॥ 

दानाध्ययने व्जयेरन् दशाहं सपिण्डेषु ॥ ४ ॥ 

“सपिण्डता ठु पुरुषे सत्तमे विनिवतैते 

इति हि सपिण्डलक्षणम् । स्मयैत्ते च-- । 

'“उमयत्र दशाहानि कुरुसवान्ने न सज्यते । 
दानं भरतिग्रहो यज्ञः स्वाप्यायश् निवतैते 1" 

दति । निलानि निवर्तन्ते धैता्व्जं डालान्नौ चैके । अन्ये 
एतानि कुयादिति व} अन्ये त॒ दानाष्ययनमात्रपरतिपिघोऽयम् 

आञ्चौचं तु शसरान्तरादवसेयामेति स्थिताः॥ ४ ॥ 

शुरौ चास्पिण्डे ॥ ५॥ 
अस्पिण्डो गुरमीवुरश्वश्यरादिः ॥ ५ ॥ 

अधासु च खीषु धरिराच्रस् ॥ ६॥ 

सपिण्डा त्रिरात्रं दानादि चञयेत्॥ ६1 

१, श्वं गाम. पाटः. २. भनेकयः स. ग. क, पाठः. 



षष्ठः सष्डः) अनाविरोपेतम्। 2 

इतरेषु ॥७॥ 
महायुरुन्यतिरिकतष्वाचरयषु एकदेरैषटपाध्याय इत्या. 

दिषु ॥७॥ 
्ञातौ चासपिण्डे ॥ ८॥, 
अतपिण्डो ज्ञातिः समानोदकः । ततर च तरिरात्नम् । 

“समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोखेदने" 

दति समानोदकटक्षेणम् ॥ ८ ॥ 
भरततु च खीप्वदन्तजाते परिजाते चेकाहं स 

अह्मचारिणि समममानमासीये च शरोधरिये ॥ ९॥ 
प्रत्ताञ्च दुहिननादिषएु अदन्तजाते दन्ता यस्व न 

जाताः तस्मिन् बाले परिजातो दन्तजातः तत्रापि एकाहं 
दानादि वर्ज्रेत् ] उपनयनादारभ्या्तमावतैनाद् यः सह त्तं 
चेर्तिवान् एकस्मिन्नाचा्ये स सबह्यचारी एवविधमपरं प्रति 

तस्मिन् मूते एकादमाश्चोचम् । समाने एकरिमन् भरामे भवः 

समान्रामीयः, श्रोभियोऽधीतवेदः तस्मिश्च ॥ १ ॥ 

इति दरद्ानाधिमिभगिभितयामाधलापनषषरौ 

चतुभौष्याये पञ्चमः खण्डः ! 

अथ प्रः खण्डः। 

संचयनम् दशम्याः ऊृप्यपक्षस्यायुजास्ेक- 

नक्षत्रे ॥ १॥ | 

अस्थीनि सश्चयन्ते यस्मिन् कर्मणि तच्. संचय्ने 

सूप्णप्षस्य दम्या उप्षयुजापु विपमामु तिधिपु एका- 

१० ५शउपाय, ड. पटिः. 



१८८ लाश्वलायनसयसूत्रम् [चहु्ोऽध्यायः 

दद्ीत्रयोददडीपच्ददीपु एकनक्षत्रे दिवसे कतेम्यम् । सा 
दशमी यदन्तरा सति तैव कर्तव्यम् ।-अथ् बदिद्चा- 

हात् संचयनमपि तत्नैव । अपर आह् -- दञ्चमी रन्निैहत्ि 

सताहादारम्य तस्या उर््वमिदयादीति ॥ १॥ 

लक्षणे छ्खम्भे पुमांसम् 1 २) ५ 

रक्षणे लक्षणयुत्ते शमे कुस्म पुमासं॑संचिन्वीरन् 
ुसोऽस्थीनीलयथेः ॥ २॥ 

अलक्नणायां खियम् ॥ ३ ॥ \ 
अरक्षणायां ्ुरम्यां सियो ऽस्थीनि संचिन्वीरय् ॥३॥ 

अयुजोऽमिथुनाः प्रवयसः ॥ ४ ॥ 
व्याख्यातम् ! एते संचेतारः ॥ ४ ॥ 

श्षीसेदकेन शमीशाखया त्रिः खसन्यमायतनं प 
खिजन् भक्षति रीततिके शीतिकावतीति ॥ ५१५ 

प्षीरमिश्रेणोद्केन ॥५ ॥ 
अङ्कुोपकनि्ठिकाञ्यामेकेकमस्थ्यसेद्ररादयन्तोः 

ऽद्युः ॥ ६ ॥ 
संष्दःखव्दः+यदि यवण: सुहृष्देरच्ित्ति दरछनात्॥ 

उपकनिष्ठिकानामिका  अद्ु्टोपकनिष्ठिकाभ्यामद्ुलीम्याम् 
एकैकमरश्यादाय असेद्ाद्यन्तोऽस्थ्नां पररपरसद् नेन शब्दो 
यथा न स्यात् तथा कुर्वन्तः कुम्भेऽवदष्युः ॥ ६ ॥ ` 

पादौ पूर्वं दिर उत्तरम् \९७ ५ 

तत्र॒ पादास्वीनि पूर्ममवद्युः । ततोऽङ्कान्तराणि 

अमिणादिरसः 1 चरमं दिरःकपाखम् ॥ ७ ॥ 



बः ण्डः] सनाविलेपितम् । १८९ 

६ सुसंचितं सञ्चित्य पवनेन संय यत्र सर्वत आ. 
पो.नाभिष्यन्देरन्ः अन्या वर््याभ्यस्तत्र कर्तैऽवदध्युरप- 

.तसपै मातरं मूमिमेतामिति ॥ ८ ॥ 
, अस्थि दुसंचितं यथा तथा सेचिल पवनेन धूरपा- 
विजन्येन संपूय भपप संशोध्य सुदमाण्वपयस्थीनि 
संचि तं ऊुम्मे यत व्पीनवाम्योऽन्वा आपो नामिव. 
रन् तादरे करतेऽवदध्युस्पसतपत्य चा ॥ ८ ॥ 

,उच्तस्या पांसूनवकीयं अवकीर्ण उत्तरासु स्त- 
भ्नामीति कपलेनापिधायाथानवेक्षं प्रत्या्ज्याप उपः 

स्य श्राद्धमस्मे दद्युः ॥ ९॥ 

छन्तरया उनुषसेति पांसूनभितोऽ्रकीयं उच्ृमा- 

नेनि अपति तत्त उत्ते स्तम्नामीति कपाटेनापिधाय इम्भ- 

छपरयपि पामूनवकिति। केचितु पूर्वम्पाय जग्रा पु 
नवक्रिरन्ति । प्त्यात्रज्य इमशानाद् अष, उषस स्नात्या 

श्रादमस्तै प्रेताय ददुः । सर्वमेत कत करोति 1 अमा 

लानामृञ्चप्तन्धानमात्रकमिदम् । श्रारमेक्े तशो 

ददयते । नवश्रादमासिादानि श्रान्तरागि रृतिम्याष्- 

गन्तव्यानि ॥९॥ 

तरि परदामरपतियिवितापामाापलषृषयपं 

“ शुरयष्यायि षठः कण्टः । 

~~ 

2 

१. प्प्रणे' घ. वाड, २. स्वता क 4. पष, 

= = 



१९० आश्वलायनगृ्यसुत्रम् [चुथौऽध्यायः 

अथ सप्तम; खण्डः । 

युरुणाभिश्ता अन्यतो वापक्षीयमाणा अमावा- . 
स्यायां शान्तिकर्म कर्वीरन् ॥ १ ॥ 

येषु जीवत्सु ुरुध्ियते ते युरुणाभि्ताः । यथा 
सूयौदये स्वपन् सूरयीभयुदित इत्युच्यते तथा । युर कुलशरेठः 
पिनरादिर्वा । अन्येषां वा पित्रादीनां बहूनासुपयपरि मरणे. 
नापक्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिक वक्ष्यमाणं छुरवीरन् 
अमालाः। तत्रैको अयेष्ठः पुत्रादिः कती । अपरेऽुसन्धातारः ॥ 

एरोदयादक्नं संहभस्मानं सहायतनं दक्षिणा 
दरेखुः क्रव्यादमग्नि अहिणोमि दूरमित्यरध्चैन ॥ २ ॥ 

परायुदयाद्नि भस्मना साहितमायतनेन सितं दक्षि- 
णस्यां दिशि हरेयुः क्ष्यादमिदयधरचेन । गहोपकरणभूतानां 
मणिकादीनां पुराणानाय॒त्सर्भः नवानां चोतत्तिरनन्तरं व- 
षयते । तत्साहचयोद् यृहोपकरणमूतस्य पचनासनेरय्ुल्स्गः 
न गद्यस्य नापि श्रोतानाम् ॥ २॥ 

तं चतुष्पथे न्युप्य यत्र वा निः परसव्यैमायतनं 
परियन्ति सन्यः पाणिभिः सन्वानूरुना्चानाः ॥ ३ ॥ 

यत्र वा चतप्पथादन्यन्नापि यत्र कु्बँपि वा दक्षि 
णरस्यीमेव दिदि ॥ ३॥ 

व =-= ~ ~ रे ्सावा ल्त. ग. छ.पाठः, २. ध्यं पठ. पाठः ३. शर 
५ चिद्या सपाट. ४. स्स्यांदिगस.ष, पाटः. 



पसो = कादिेष् 1९१ 
अथानवेक्ष प्रतयाबज्याप उपस्ृद्य केशदमशरुख- 

मनखानि वापगित्वोपकस्पथेरन् ॥ £ ॥ 
अथ परीत्यानन्तर पृष्ठतोऽनवक्षमाणौस्ततः स्थानाच् 

भ्रयाबजन्ति । ततः अप उपस स्नाता कंदादीनि वाप. 

पित्रा पुनः शौचार्थं सनात्वा वक्ष्यमाणानि द््याप्युपकल्यये- 

यच् ४ ॥ . 

नवान् सणिकान् दुस्भानाचमनांशच शिम 

नसो भादिनः दामीमयमिध्सं शमीमय्यावरणी परिधी" 

शरानडहं गोमयं यावस्यो युवतयस्ताबन्ति कुशपिञमः 

सामि ॥ ५॥ 

मणिक उक्तः । कुम्भः प्रसिधः! येनाचम्यते घ ~ 

चमनः करकः । उपलक्षण चेदं मणिकादिप्रहणं यश्चान्रेयम् 

(उपोगुक्तं मन्मयं तस्य स्वय ुराणस्योलनैः नवस्य 
रोषा. 

दानम् । शमी्ुमनसः शमीृक्षस्य पुष्पाणि सलिङ्गः एुमन- 

- इन्दः तज सौत्रो ठिङुन्यययः। मालिनः मारीकृताः क्ञमी- 

मनसः । उपकरपयेरननिति सर्वत्र संबध्यते । परिधीश्च श- 

मीमया्। अत्र नवनीतमपयुपकल्पनीयम् उपरिषटादुपथोग- 

द्चनाद् । येषां चोपयोी न वते हेषामपि य
थाच 

म त मेप साल्वा केरक्चयेमनलामि 

नयन् मपिकार् अदय ये, ९, पाठः. 

व्यलय, ङ स. ग "णि मारिनः मरली, 

समीमच्नौ न्वत्पयः ॐ ठ. पारः, ४, भौ 

पेपरभितवा साला क, २. 

३, (णि मालिनः मी 

कताः दामीमयमिष्मम् अरणी च 

बः इ, पाठः. 



१९१ यीश्वरायनग्ृयूत्नम् [चतुरथोऽघ्मायः 

पयोगः कल्प्यः । तया शमीखुमनसां -धारर्ण॑म् । याश्च 
क्ञातिगृता युवतयस्तावन्ति ऊदपिज्जृलान्युपकस्पयेरन्॥;५॥ 

अग्निदेखायामग्नि जनयेदिहैवायमितये जात- 
वेदा इदयर्धर्चैन ॥६॥ 

सायं परणयनकाङोऽभिवेा । तस्यां खमीमयीम्यामरः 
णीभ्याम्रि जनयेद् इहैवेलयधैर्चन ॥ ६ ॥ 

तं दीपयमाना आसत आ शान्तरात्रादायुष्मतां 
कथाः कीतयन्तो मद्भल्यानीतिहासपुराणानीत्याख्याप- 
यमानाः॥ ७ ॥ । ५ 

तमभि गृहाद् वहिः कचित् सर्छरते देशे कष्ठिरिः 
न्धानाः दीषोयुपां कथाः कीक्ेयन्तो मद्गलनिमित्तानि चेति- 
हासपुरणानि परस्परमाख्यापयमाना आ शान्तर्ादासते 
शाम्यन्ति शब्दा यत्र तच्छान्तम् अकर्मकल्वादधिकरणे क्तः 

रात्रेः दान्तो भागः शान्तरात्रः मध्यरा (रः) आ तस्मा- 
दाते ॥ ७॥ 

_ उपरतेषु शब्देषु गृहं निवेशनं वा संप्रनिषटपबे 
तस्मिन् काटे दक्षिणाद् द्वारपक्तात् घक्रम्याविच्छिन्ना- 
खुदकधारां हरेत् तन्तुं तन्वन्रजसो भादुमन्विहीत्योत्तर 
स्मात् ॥ < ॥ 

जन स्वेतः दाष्देषु उपरतेषु गहु निवेदनं घा प्र 

विष्टु, केषु, उ्देषवेव । निवचने रायनस्थानम्.। तिस एतौ 
ˆ १, म्यः । तचः पाठः. २. सं अतिमूलाः ॥ सग 

पुव्रया शरातिमूलाः ॥' उ. पठः, ३, ष्का ग. #. पाठः. 



॥ 

समः सण्डः] अनाविरोपतम् । * १९१ 

दशाः न “क्वापि दाब्दः गृहे निवेशने वां शव्द इति } 
एतस्मिन् काटे कतां गृहमागय तस्य दक्षिणाद् दायक्षादा- 
रभ्याविच्छिननामुदकधारां देत् तन्तुं तन्वनिति मन्त्रेण आ 

उत्तरस्माद् द्यारपक्षात् ॥ ८॥ ४ 
अथामिमुपसरमाधाय पश्वादस्यानइदं चर्मा 

स्तीर प्राश्धीवमुत्तररोम तस्मिन्नमात्यानारोहयेदारोह- 
तायुजैरसं वृणाना इति ॥ ९॥ - 

अथ तमभि कतौ कमाद्टुपसमाधौय पश्चादस्यानइहं 

चम प्रा््रीयसुत्रलोमासतृणाति । आस्तीयै तस्मन्नारोहयेत् 
कतारिहतायुरिति भ्ण । मन्त्रोचारणमेव भ्यापारः नान्यः 

कशचित् ॥ ९॥ 
इमं जीवेभ्यः परिप दधामीति परिदभ्यार्म- 

भ्यमम् ॥ १० ॥ 
अथ परिधेपरिानकाले इमं जविभ्य इति मन्ते 

मध्यमं परिधि परिदध्यात् तूर्णी दक्षिणोत्तरौ ॥ १०॥ 

अन्तर्भुसयुं दधतां पर्वतेनेलदमानसुचरतोऽनः 

छता परं मूलो अनुपरेहि पन्थामिति चतखछनिः भच 
हुत्वा यथाहान्यनुपूर्वं भवन्तीत्यमात्यानीक्षेत ॥ ११,॥ , 

अन्तर्मृलयमिति पदिनादमानमुचरतो भिः स्थापयति। 

स्थापयिला षरं खली गन्विति चतसृभिः लू जरीला- व 

१, चाड" घ. पठः. २. श्वरे भरोषयै मन्यो, ३. "ति होम 

अष्यै' ख. ग. ङ. पाठः. 
^+ 



` १९४ माश्चलायनगृ्यसूत्नम् [चदर्भोऽप्यगिः 

व्येन । मत्युचमिति स्वाहाकारनिद्यथैम् तेन छन्त 
होमः । हुतवामात्यानीक्षित यथाहान्यन्विति मन्तरेण ॥ ६१॥ 

युवतयः एयक् पाणिभ्यां दर्मतरुणकैर्नवनीतेना- 
सु्ोपकनिंिकाभ्यामक्षिणी अँञ्ञय पराच्यो निसूजेथुः॥ 

अथ युवतयः पृथक् पाणिभ्याम् अक्षिणी अलीरन् 

दक्षिणेन दक्षिणं सव्येन सभ्यम् । कथं, दर्मतहणकैयौवनीतिन 
अद्ुषोपकनिष्ठिकाम्यामड्युरीभ्याम् ! अन्न केचित् रथक्पा- 
णिभ्यामिति वचनाद् युगपदक्ष्णोरज्ञनमिच्छन्ति। तेषां यावत्यो 

युवतयः तावन्ति कुशपि्जूखानीति नोपप्ते दिस्तावन्ति 
माप्लुघन्ति । तस्मात् पृथक्पाणिवचनं दक्षिणाङ्गकारितानि" 

इत्यर्थ, तेन पूर्व दक्षिणेन पाणिना दुक्षिणमङ्का तेनैव कुश 
पिह्ूठेन, सव्येन सच्यम् । एवमक्षिणी अञ्ज्य सौत्रो व्यवा- 
देशः अङ्क्त्वा पराच्यः पराङप्ख्यः निरजेयुः तत्स्थानानि- 
गच्छेयुः । अपर आह -- पराच्यः भाङ्खुख्यो मूत्वा अनवे 

क्षमाणास्तानि कुरापिञ्जकान्यतिखजेयुरिति ॥ १२ ॥ 

इमा नाशैरविधनाःसुपलीरिैञ्चान दषेतं ॥१३॥ 

कतौ इमा नारीरिति मन्त्रेण ॥ १३ 1 

~ १. ध्यम् | ऋगन्तेन होमः ॥ ख. ग. =. पाटः, २. गजाः ग. 
प्रः, ३ शयति र. प्राठः. ४. श्तग. ङ. पाठः ५. श्या) 
६. त ॥ अगस. ग. ठ. पाठः, 



समः एण्ड अनागिलोपैतद् । १९५ 
- अमन्वतीरीयते संरभष्वमित्यद्मानं करता परथ. 

मोऽभिमृकषेत् ॥ १४ ॥ 
# अध यं उत्तरतः स्थापितोऽमा तं क धथममभि. 

मृशेद् अदमन्वतीरिति मन्तरेण । पश्चाद्मालया मन्वविदो स 
भेण तूप्णीभितरे ॥ १४ ॥ 

अधापरानितायां दिदयवस्थायाभिनानडुहा गौ. ̀  
मयेनाविष्छिन्नया चोदकधारथापो हि टा मयोभुव हति 
पचेन परीमेमामनेषतेति परिकरामस्सु जपेत् ॥ १५॥ 

एतावत् कर्म रदाद् वदिर्भवति । अथ गृहं प्रे 
ममा पर्किामन्ति। अभ्निना सह अभिमादावेखर्थः। सन- 
इहा गोमुयेनाविच्छि्या चोद्कधारया | अविच्छिनासदक- 
धारां युवतयः स्तावयन्ति । आपो हीति ठृचममासा जपन्ति । 
एवे तेषु पत्म अप्राजित्ताया दिदयवस्थाय परीमिगा- 
मिलेतामृचं कती जपेत् ॥ १५॥ 

पिङ्गलोऽनङ्कानत्रणः स्यादिय्युदाहरन्ति ॥ १६॥ 
येनानडहा परिक्रामन्ति स एवयुणः स्यादिति ब्रा. 

ह्णमदाहुरन्ति ॥ १६ ॥ 
` अथोपविश्न्ति यत्राभिरंस्यमाना भवन्त्यहतेन 

वाससा प्रच्छाद्यास्वेपन्त आओदयात् ॥ १७ ॥ 
अथ गृहं प्रविस्य तमभ्नि शचौ महानसे उस्सवां प्रति. 

छठापयति एष पचनाभिः । अत ऊर्वं ततो यत्र देशो अभिरंस्व 
१.द्ाऊ द. य. प्र २, धय. सड' प, पठ, २. शरा 

ष्व गर ठ, पाटः 



१६६ जाश्रलयनृघसम् (ऽ 

~ > 4; , तोपविश्नतं र माना भवन्ति से से शयनस्थान हरयः › ततरोषविन्छ 

दयादहतेन वाससा भरच्छायासपन्तः ॥ १७ ॥ 

उदिते सौयतणि खस्त्ययनानि. च जपिता 6" 

-ख्ृत्यापनः शोशुचदघमिति भतवृचं हला ब्रह्मणान् 

भोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाएचथीत गौः कंसोऽहतं बसश 
दक्चिणा ॥ १८ ध 

ते जपन्ति ये मन्त्रविदः । अननरतस्कारस्तसि 

दोमः। कुगन्तेन दमः । भल्युचवचनान्न स्वाहाकारेण । 
तेनानेन बाह्मणमोजनम् । ते क्त्वः स्वस्खयनं वाचयेद, । 
तेभ्यश्च गवादयो दृक्षिणाः। अथामालवानं भोजनम् । १" 

धुर्पबासः । पाकश्च तरिमन् गुहे न स्वात् ॥ २८ ॥ 
इति हरददाचामिश्रविरनिवायाभाशरलायनगृढदतौ 

चतथीध्ययि सप्तमः खण्डः । 

अथाटटमः खण्डः 1 

अथातः पार्वणश्राद्धे काम्य अगभ्युदाधेक एको" 

दिष्टे वा ॥१॥ 

अथशब्दोऽधिकारा्ैः । अतःशब्दौ हैत ! यस्माच्च" 

यततो गृहस्थस्याभ्युद्यः, तरमात् | श्राद्धे विधियैकषयते । वााब्दः 

समुचये । पक्षतन्धिः पव तचोगात् छत्समदरुच्यते । अविः 

शोपानिघनिऽमि अमावास्यैव फते जाखान्तरव सात् । तत्र 

गौतम नय द्ादममावास्यायाभिगति । तत्र करीन पवे- 

१ निज र् नक् स. घ. पाटः. ३. वेः. पाट" 



भमः खणड) अनाविरोपेत् । १९५ 

णम् । एतन्नित्यम् । एतदेवापरपक्षस्य तिष्यन्तरेषु क्रियमाण 
काम्यम् । अत्रापस्तस्वः -- श्रथमेऽहनि क्रियमाणे खीपाय- 
पतव जायतः इत्यादि । अम्युद्या विवाहादयः, तेपु कतै- 

व्यमाभ्युद्धिकं तप्र । यचापरेद्युदैवेव्या भवति ततर पूरवेधः क- 
त्यम् । (तस्मात् पूः पितभ्यः क्रियते ऽत्महदवाव् 

यजन्ति, इति श्रुतेः ।मेतमेकय॒दिदय यद् दीयते तदेकोरदिधम् 
'एक उद्वटोजनेति छता । तस्थ कालो याक्ञवस्क्यनोकतः-- 

“सृतेऽ्नि ठ कर्तव्यं प्रतिमासं व॒ वत्छरम्। 
भरतिसंवस्तरं चैवमाचमेकादरोऽहनि ॥ 

इति । पथमे वत्सरे भतिं पृततिचविको दिं कतैन्यम् । 
यश्य मासे तदेकादशोऽहन्यचछप्यते, न मृतेऽहनि कतैव्यम्। 
ततः सत्स सपिण्डीकरणं हादयो माते तिय । तत्र च 
म्तसयेकोदिष, पित्रादिम्यः पार्वणम् |तत्र च मासे पदैव मा- 

सिकम्। भयम संवत्सरे सावत्ससकिमपि तयेव । दितीयादिष 

संवत्सरान्ते मृततिथविकोदिम् । एवमेतानि व्रवोदशेकेदि- 
शानि | चरिपत्ने पूणे अपरम् । पद् सषु पूर्मं मात- 
कख पूर्वेरपरयरवा । अन्त शादि चापरम् । 

(“तुये पञ्चमे चैव नवमेकावरीऽहाने । 

यदत्र दयते जन्तोरतन्वश्राद्धुच्यत ॥ 

इति पठन्ति । वर्णासुपर्यच्रवारयेतानि श्राद्धानि न प्रसेकं 

समुचवित्तानि नवत्रविरेधात्। अम हि कियमाणमभिनवम् | 

तदेवमेतानि पोडरेकोदि्णणदाति। पठन्ति च -- 
न 

१. भेचसा, र कतत २ § प्येष स" ख. ग, ठ. पाठ 



१९८ आश्रलयनयृसत्रम् [चितरथोऽध्यायः 

“व्नवन्निपक्षाण्मास्यसावरसरिकमासिकैः 1 _ 
श्राद्धैः पोडश्चमिः मतः पिाचत्वं विमुञ्चति ॥ 
यस्यैतानि न कुन्ति एकोदिष्ठानि पोड । 
पिशाचत्वं सिथरं तस्य दैः श्राडखतैरपि ॥” 

इति । एतेषु पार्वणादिषु चव श्राद्ेषु विधि्ल्यते॥ १ ॥ 
ब्राह्मणान् श्चुतकीरदृत्तसंपन्नानेकेन वा काले 

ज्ञापितान् स्रातान् छृतपच्छोचानाचान्तायदङ्मुखान् 
पूर्व विन्ेभ्यो देवेभ्यः पिक्वहुपवेदयेकेकमेकेकस्य द्धौ 
दयौ चींखरीन् वा घृद्धो फलभूयस्स्वं न व्वेवे्के सवेधां का- 
ममनाये पिण्डे्याख्यातमपः प्रदाय दर्भान् दियुणभ- 
ग्नानासनं परदायापः प्रदाय तेजसादममयश्न्मयेषु धिषु 
पातेष्वेकट्रव्येषु वा दरभान्तर्हितेष्बपः भरदय रोनो देवी. 

राभिष्टय इत्यचुमन्त्ितासु तिलानावपति तिरोऽसि सो 
मटेवत्यो मोसवे देवनिर्मितः घल्नवद्धिः घन्तः स्वधया 

पितृन् (इमान्) लोकान् भरीणयाहि नः (स्वादोति १ स्वर- 
घेति) ॥२॥ 

ज्ह्मणानतं श्तादृस्तपन्चयाः क्षचियवैदययोभहणं 

. मा भूत्! श्तं विया सीखमन्तःकरणश्छदिः इत्तमाचारः तै 
ल्निभिरपि संपन्नान् समुदितान् । एकेन र्वो, समस्तमपि 
संपन्नानिखपेक्षयते यदि श्रुतादयः स्वे न रभ्यन्ते तेपा- 
भेकेनापि सुणेन संपन्नानिति 1 काठे क्ापितान् पूर्वेुनि- 
मन्वितान्; 

प 
१. ५ २. ध्यु, र३- न्न्यता' <. पठः. ४. ध्वा (उत्व) 

„~स पर) षवायु?) स" ख. ग, पाटः 



अष्टमः सष्डः] अनापरिरोयेतम् } १९९ 
“निमन्वयेत पू्युबाहणानात्म्न् शुचिः। 
निमन्त्रित तैमीव्यं मनोवाक्षायरयतः । 

इति यारवल्क्यवचनात्( तच शः शराः भविता तत्तमवता 
आदेवनीयाये भसादः कर्तम्य इल्येवरूपम्। “तत्र पितरो देव- 
ताः बराह्मणास्स्वाहवनीयाथै" इत्यापसतम्बवचनात्। सनातान्। 
यथपि प्राक्त परमान्निष्कम्धाप आप्टुलेष्यत्र लानसुक्तं 
तेथापि तस्यानित्यवेक्ञापनारथे पनः लातानिलु्तः कमाङगत- 
यावदयं लातन्यभिति । छतपच्छौचान् 'आक्ष्पादसतु मुञ्जीत 
इति वचनात् प्तमपि पादशौचं पुनधिधीयते । कथं, कर्तैव 
बाह्मणानां परादौ ् रक्षा्येदित्ति आत्मना कृतपच्छौचानिति । 
आचान्तान् (भोक्षषमाणस्तु पयतोऽपि दिराचामेदिति सात 
चमनज्यतिरेकेण कमङ्गं तृतीयं विधीयते । उदड्खान् पित्र. 
थी उददधमुलाः । विश्वेव माद्रुलौ दौ । =` 

ष्टौ दैवे माक अयः पिञ्य उदङ्डेकैकमेव वा” 

इति याक्चवस्क्यः। एवंभूतान् बराह्मणान् पिठ्वत् पिटभिरतु- 
स्यान् मन्यमानः यादृशी पित्रादिषु दत्तिः तां दृत्तिमास्थायोष- 
वेायेत्। अपर भाह---पित्घदिति वयः परगृहे पि्रदान् 
पितामहस्य ब्रदतरान् अपिनामहस्य दृद्दतमानिति । उपव~ 
शयश्च पू वरिखेम्यो देमेम्य- उपत्रेशयेत् प्राडमुपौ । कस्य 

१ वच्छुचीन् ॥ छ, पराः, २. “उधरापि सतीर्मा, ३, र्म 

भिः] ग. इ. पाठ". 
५ 



२०० गश्वलायनगरधसूजभू [ मेदु्ोऽध्यायः 

नः कति बहमणा इत्यत आह--एकैकमिलयादि । तनाय 
दविक दकोष च नियम रक्तः -- युग्मान् वदिप. 
ु्मनितरेषविभति [चिन्य उर्ध्वमपि चद फटभूृयस्म् । न 
त्वेवैकं सर्वेषां नतु सपामर्थायिकं भोजयेदिति । काममनाये 
आं सपिण्डीकरणं तत्र हि प्रथमतस्नयाणां पिण्डनिफरणं 
क्रियते, तद वर्जयित्वा हितीयादिषु कामै मोजयेद्। 
अपर्.जह---आयते यसन श्रद्धे तदायं तत्तोऽन्यदनाचम् 
आमश्राद्धं तन्न काममेकमपि निनुज्जतिति। अथवा आदद. 
नीर्यं न विधते यत्र तदना दुभिक्षं तवरैकमपि भीजये- 
दिति । पिण्डेव्यीस्यातं पिण्डनिष्रणेये कल्पा ^्नर्ज्रिषयो 
निपरणीयादिभ्यारभ्योक्ताः ते इहापि मवन्ति, पिण्डैर्बाह्मणशो- 
जनं व्याख्यातमिति । अपः प्रदाय उपवेकनानन्तरं बाह्मणानां 
हृस्तेष्वपः मदाय 1 दर्भान् दियुणमैमानासनं प्रयच्छति दक्षि- 
णानाम्; विश्ेदेवार्थे ध्रगग्रान् उदगयान् बा अर्गयान् तेधू- 
पवेशयाति । असिमिचिवसरे हितीयं निमन्वणे बिश्देवा्थं क्षणः 
कर्तव्यः पिधर्थं इत्यादि । ओं तथेति प्रतिव्रचनम् । भातु 
भवानित्यासनेपृपतरेशनमर । प्रावानील्युपविद्यति । एप 
आचारः । अपः प्रदाय उपविष्टानां दृस्तेषु पुनरपः प्रय- 
च्छति | ततस्तैजसादिपु चिएु पत्रेषु पित्रादीनां ब्रयार्णा 

~ यथापतल्यमध्याभे कल्पयति । तैजतते राजत्तादौ पितुः, अम 
मये पित्तामदस्य, मृन्मये प्रपितामहस्य | त्रिष्विद्युष्यते विधे. 

` देवार्थमपि दवार्थमपि पानम्योपकल्यनं च_मा_शूदिति । आचा च मा भृति । आचरस्व 
प्र म्ब, २. श्वम् । नव॒ पग. पाठः, ३.४. श्वः 

ख. पठः, 



शषः सष्डः] अमेाविकोपेतय् । २०१ 
तदर्थमप्यध्ये पकस्थनं भवति } त्रि्रहुणं त उत्तरार्थम् | 

एकडव्यष्विलत्रोपि एष्वेव तैजतादिपु तरिष्वकदम्यं यथा 

स्थाद् येनकेनचिद् दव्येणेकद्रभ्यं मा भृति । तेषु पतर 

पवकव्येषु वा वृरभानतर्हितेष्वय आसिच्य ता अनुभन््रयते 
श नो देवीरिति मन्त्रेण] एवमुमन्त्रि्तासप्सु तिलनाव- 

पति तिखोऽसीति मन्तरेण ! अदुमन्त्रणं तु शक्यत्यद् युम- 

पत । तिावपनं प्रथक् । आभ्युदयिके श्राद्धे यवैप्तिलार्थः। 
तत्रे यवोऽपतीव्यूहः ॥ २ ॥ 

प्रसव्येनेतरपाण्यद्यु्ान्तरेणोपर्वाताद् दक्षि- ` 
णेन वा सन्योपण्हतिने ग्रति तेऽयं पितामदेदं 
तेऽयं परपितामहेदं तेऽर््यमिव्यप्पूर्वम् ॥ ३॥ 

अर्ध्य दधादिति शेषः । सन्ये पतितं परप्तवयं तेन 
प्रकरेण दधात् । एवच सर्वेषं पशचात् पितिथां गाह्मणा 
उपतरेशयितय्याः, पुरस्तात् अरपितामहाथौः, मध्ये पितानहाथ 

इयत भवति । एवंहि भसध्येनार््यं दत्तं भवति | केन 

पाणिना देयम् इतरपाण्य्ठान्तरेण "क्ष्ण पतीयादनादर" 

इति परिभाषा, अनन्तरं च वष्यति दक्षिणेन च। सभ्योपः 

` गृहीतिनेति ! एवं बुद्धिसन्निहितं दक्षिणमप्वयतरः प्राणि 

सन्यः अङ्कछन्तरम् अद्धतजन्योरन्तरालं पितृती्यनदक्तं ~ 

भवति) कस्मात् पुनः सव्येन दानं बोधते, ततर हतु---उपः 

^ व्रीत्रलाद। पिव्येऽस्िन् कर्मणि प्राचीनावीतं भवति | प्राची 

१. भिदः ल्ल. गतीति ददिथ ठू रट २, शु'स.ग. पाः 
^ ण्ण 
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नाचीतते सस्यः पाणिरूपवीत्तो भवति यथोपवीत्ते दक्षिणः । ततश्च 
सञ्यस्योपवीतत्वात् तेन ददादित्ति । दक्षिणेन (वा) पाणिना 

सव्योपग्रहीतेन दयात् । एवं हि दक्षिणाङ्गकारिता चापरि- 

त्यक्त भवति । उपवीतव्वे चानुखहीते भवति सन्योपय्र- 

हणात् । पितरिदं ` तेऽ््यमिखयादयो मन्त्राः 1 अप्पू्ैमिति 
कियाविकेषणं, दा अपः पूर्वै द्वा पाद्य दयादि- 
व्यथे; । पात्र्निसोपदेरादिह् च मन्ब्ाचुपदेलाचच विखेभ्यो 

` देवेभ्योऽध्थदानं नास्तीति केचित् ॥३॥ ` ` 

~ ताः पतिमाहयिप्यन् सशृत् सृन्निवेदयेत् स्व- 
धाल्यो इति ॥ ५॥ व 

ता जष्यभूता अपः भतिग्राहयिप्यन् सदत् सक्क- 
निवेदयेत् स्वधाव्यौ इति । यदि पित्रथी वहवस्तेम्यः सर्वे 

~ भ्यः सदत् । एवं पितामहार्थेभ्यः एव भपितामहार्थभ्यः } 
ˆ सछ्दिति किम् । मतिुरुपं मन्चावृत्तिमौ भूत् । वीप्सावचनै 

रतिवर्मे मन्ताचृच्य्थैस् । यच्च यच्र पुनेरेवेविधो यलो नास्ति! 

तन्न तच मतिनाद्यणमादृत्तिः, यथा मन्यैभरदानमन्तरस्य ॥४॥ 

श्ररछास्ययुमन्बयेत या दिव्या आपः परथिवी 
प्ंवभूनरः या अन्तरिश्या उतत पाथिवीर्यौ; हिरण्यवर्णा 
यज्ञियास्ता न आपः संस्योना भवन्त्विति 7५ ॥ 

भाल द्वा अध्यौखु ता एता आलुमन्त्रयेत या 

१. प्यति स्व घ. पारः. 
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दिव्या इति मन्त्रेण । केचित् सर्वान्तेऽनुमन््रणमिच्छन्ति । 
अन्ये प्रतिपुरुषम् ॥ ५॥ 

संखवान् समवनीय ताभिरद्धिः पुत्रकामो सुख- 
भनक्ति ॥ ६॥ 

अर्यदानावरिशा आपः संखवाः । तान् प्रथमे पत्रि 
समवनीय ताभिरद्धिः पुत्रकामथेन्मुलमनक्ति ॥ ६॥ 

प्रथमयत्रे विचेषपरदर्यनाथं यत्ञगाये उदाहरति -- 

नोदधरेद् भथमं पातर पिकृणामरघ्यैपतितम् । 
आश्रतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः शोनकोऽ्रवीत् ॥ 

यदा वा तूदधरतं पानं विदतं वा यदा भवेत् । 
अभोज्यं तद् भवेच्छरदधं कृदैः पिदगणगतैः ॥७॥ 

परथमं पात्रं यसमिन् पदेशे पितृणाम्याय पातितं नि- 
हितं तस्माद् देशान्नोद्रेत् । यत आदृतस्तत्न पात्रे तष्ठन्ति 
पितरः । क वमाह -- सौनकोऽववीत् 1 आष्टेता इति 

वचनात् संखवानू समवनीय तत्पात्रं पिधातव्यं पत्रान्त- 

रेण । उद्धरणे विवरणे च पितृगणाः करदा गच्छेयुः 1 ततश्च 

तेर्मतिततच्रादमोज्य भवेच्. ते तत्र न अज्ञीरन् ॥७॥ 

दति हरदचाचार्मिशरगरिचितायामाश्चरायनमृब्रसी 

चतुर्ाघ्यायि अष्टम खण्ड । 

~ - - =-= ~ =-= 

१. २. धद" घनपाठ. 
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अथ नवमः सण्डः | 

एतस्मिन् कि गन्धमास्यधृषदीपाञ्जनाच्छाद- 
नानां प्रदानम् ॥ १॥ 

अर्ध्यदानानन्तरं गन्धादीनि ददाति ॥ १ ॥. 

उद धरत धरत्ा्तमन्नससुक्ञापयलयग्नो करिप्ये क 
५ करवाणीति वा॥२॥ 

भय स्थारीपाकादृन्नमुद्धय धताक्तं त्वा बाह्यणा- 

नचु्ञापयति अग्नो करिष्ये इयादीन।मन्यत्तमेन याक्येन । 

अर््ाषिलयस्य चोत्तराभ्यामपि सम्बन्धः अपरौ करवै अभो 

करवाणीति ॥ ६ ४ 
प्रयभ्यनुज्ञा कियतां कुरुष्व कुर्विति ॥ ३ ॥ 
अथ ्राह्यणानां पत्यभ्यनुक्ला क्रियताभित्यादिभिर्येथा- 

संख्यम्. ॥ ३॥ ~ 

अधाग्नौ ज्ुद्येति यथोक्तं पुरस्ताद् ॥ ४ ॥ 

अथाुज्ञानन्तरमन्नौ होति यथोक्तं पिण्डपितयक्ञे 
सोमाय .पिठमत इत्यादि ॥ ४ ॥ 

अनभ्यसुद्धायां पाणिष्वेव ॥५॥ 
यत्राभ्यसुक्ञा नास्ति तस्मिन् विपये आद्यानां पा- 

णिप्वेव जुहुयात् ताभ्यामेव मन्त्राम्याम् । कचाभ्यनुक्ता 
नाति यत्राजुक्वापनं नास्ति त ! कच तन्नास्ति यत्ताग्नै 

- होमो नास्ति तन्न, अस्नौ करिष्य इत्मेवंरूपत्वादलुक्तापनस्य । 
कच्चाग्नौ होमो नास्ति आहिताग्नेः पाये ! तस्य पिण्ड- 
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पितृयज्ञे दक्षिणाभ्नौ होमः कतः पिण्डाश्च निट्त्ताः, केबलं 
बाह्यणभोजनमेव शिष्यते तच पाणिप्येव होमं इति ! अपर 

आह् -- यस्य गृयोऽग्निनीस्ति तस्य॒विघुरदिर्थयुपदेड 
इति ॥ ५॥ 

अथ पाणिहोमं स्तोतु ब्राक्षणमनुकर्षति -- 

अश्चिसुखा वै देवाः पाणेञुखाः पितर इति हि 
ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ 

तत्र पाणिहोमपे विकेपमाह -- 

यदि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदच्मनुदिङति ॥७॥ 

यदि पाणिषु होमः तदा ब्राह्मणेप्वाचान्तेषु पाणिषु 

हृतमननं युक्तवत्घु अन्यदन्नमनुदिशति पत्नि कदृलीपत्रा- 

दौ ॥७॥ 
सभिपकषे विशेषमाह -- 

अथाग्नौ हतशेषमन्नमन्ने ॥ < ॥ 

अथाघ्नौ होमः ततो मोजनार्थादन्ादुदूत्य तस्मि- 

ज्ञन्ने हुतशेषपमननं दद्यात् ॥ < ॥ 

खष्टं दन्तमा्टकमिति ॥ ९ ॥ 

खं भमुतं दत्तम् आध्ुकम् ऋदिनिमित्तं कतेरिति 

विज्ञायते । तस्मात् भ्भतं देयमिति । अपर आह -- ख्- 
८ 

ः 1 

मिति क्रियाविशेषणं सगं उत्साहः खष्टमुत्साहवद् यथा तया 

दृत्तं श्रद्धया दत्तम् आर्ध्टुकमिति ॥ २ ॥ 

~ १. श्ावैषि' ष. ष्ठ. 

५ 
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वृतान् ज्ञात्वा मधुमतीः भ्रावयेटक्चभ्नसीमदन्ते- 
तिच ॥ ९०॥ 

अज्ञना नाह्यणा यदा तृप्ता भवन्ति तदा तास्तृतान् 
कात्वा मधुरब्दवतीर्मधु वाता तायते इयेता कचः श्राव- 
येद् बृयाद् अक्षननमीमदन्तेतयेनां च ॥ १० ॥ 

सम्पन्ने एष्टा वथदन्नमुपसुक्तं ततस्ततः स्था 
ीपाकेन सह पिण्डा्थमुदृधत्य शेपं निवेदयेत् ॥ ११ ॥ 

अथ सम्पन्नमिति बाक्मणान् पृच्छति ! ते च सुसंप- 
क्षमिति परतिन्रूयु. । ततो ययदन्नयुपञुक्तं वाह्यणैरुपसुक्त- 
शिषटमित्यथेः, ततस्ततः स्थारीपकेन सह पिण्डार्थयुदधत्य 
शेषमन्नं ब्राद्मगेभ्यो न्विक्येव् । अस्मदिवावादाद् गम्यते 

अस्ति स्थाखीपाको होमा इति ॥ ११ ॥ 
अभिभतेऽनुमते वा सुक्तदत्स्वनाचान्तेषु पि- 

प्डान् निदभ्यात् ॥ १२ 
निवेदिते सति बाह्यणासनदन्नमभिमन्वन्ते अल्मसात्ः 

कुर्वन्ति अस्मभ्यमेव देहीति अनुमन्यन्ते वा ईः सदौपञ्ु- 
उयतामिति । एवं तैरभिमतेऽचुमते घा भुक्ततर्सु तेप्वनाचान्तेषु 
पिण्डाय निदध्यात् निपृणीयात् पिण्डपितृधक्ञकस्पेन ॥ १२॥ 

आान्तेष्वेके ॥ १३॥ 
एक आचायौ आचेन्तेषु पिण्डान् निधृणन्ति ॥१३॥ 
श्रकीयोन्नसुपवीयो स्वधोच्यतामिति विश्जेढ- 

स्तु स्वधेति वां \\ १४ ॥ 4 
निधाय पिण्डानन्नं ूमो भकरिरन्ति । तत्र मन्धमपि 

पठन्ति “ये अधिद्ग्धा ये अनसिद्र्धाये वा जाताः कटे मम। 
1 ॥ 
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भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृक्ता यान्तु परां गतिम्” इति! एवम् 
अन्नं प्रकीर्य उपवीय उपवीतं कूत्वा । अस्मादेव वचनदेता- 

वन्तं कारं प्राचीनावीतीति विज्ञायते ! उक्तं च-- ्रसव्ये- 
नेतरपाण्यड् गुषटान्तरेणोपवीतत्वादिःति । ततो यथाशक्ति द- 
क्षिणां द्वा सामादयः म्रदक्षिणीछय ओ सधोच्यताभिति 

उक्त्वा विखजेत् । अस्तु स्वधेति वा अ्रलयुक्ला गच्छेयुः 
एकोदिषटे शाखान्तरोक्तो विरेषः-- 

“एकोदिष्टं दैवहीनमेकार्षयैकपविन्रकम् । 
आवाहनास्नौकरणरंदित त्वपसव्यवत् ॥ 

इति । अन्ये तु -~ दक्षिणत उष्णं भस्म निरुह्य मेतायासु- 
प्म यमाय च खादेति होममिच्छन्ति । असुप्मा इद्यस्य च 
स्थाने प्रेतस्य नामनिर्देदाश्चतध्यी । रोपमन्र यथोक्तं तधा 
कर्वव्यम् । सपिण्डीकरणे प्रेतस्यैकोदिशकरपनं पित्रादीनां 
पार्यैणकर्पनम् । अध्थप्रदानान्ते प्रेतपात्रं पितृपात्रेषु सेच- 
येद् ये समाना इति द्वाभ्याम् । अन्तरे पितामहपात्रमित- 
रपात्ेषु मेचयन्ति । एवं पिण्डेषु निपुतेषु प्रेतपिण्डं त्रिधा 
छत्वा इतरेषु निदधाति ताभ्यामेव मन्त्राभ्याम् । अन्ये भ्रपि- 

तामहपिण्डमितरेषु निदधति ॥ १४ ॥ 

इति दरदच्चाचार्यमिश्रविरवितायामाधर्छयनमषडृौ 
चतुर्थ्या नवम खण्ड ! 

„~ =-= 

१, श्लग पाठ 
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अथ द्याम खण्डः । ` ५ 

अथ शुखगवः॥ १॥* ` “> ` 
अथज्ञब्दोऽधिकारार्थः 1 शूकगयो नाम रुदयन्तो च~, 

क्ष्यते । श्रूखाङ्कितो गौः शल्गवः। तयोगात् कर्मणि धृत्तिः॥ 
सरदि वसन्ते वा ॥२॥ 
एतयोच्छत्वोरन्यतरस्मिन् इदं कर्म॑ भवति ॥ २.॥ 
आद्रंया } ३) ~ 
(नक्षत्रे च छुपी त्यधिकरणे तृतीया । आद्यां कतै: 

ञ्यम्॥ ३॥ । 
श्रेष्ठ स्वस्य सूथस्य ॥ ९ ॥ 

सजातानां मध्ये यः श्रष्ठः तम् । दि.तीयान्तानामभि- 

पिद्वतीति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । शूर्गव इत्युपसमस्तो- 
ऽपि भौः सम्बध्यते विद्ोप्यस्रेन । पुंरिङ्गनिर्देश्ाच पुगचस्य 
ग्रहणम्. ॥ ४ ॥ 

अकृष्िप्रपत् ॥ ५ ॥ 

यो वर्णतः प्रपद् भवति अकृष्ट च तम् । सौरो 
रिद्गग्यव्यय॑ः दितीयाया चा लुक् ॥ ५ ॥ 

कल्मापमिव्येके ॥ ६ ॥ 
एकं आचायः कस्मापं चिच्रवर्णमिच्छन्ति 1 अपर 

साद् -- पृपन्ति विन्द्वः, यः उठी पृष्निः कट्मापञ्च न 
भवति तम् 1 यृधशरेष्ठो (न) भवतु मा वा भूदिति ॥ ६॥ 

१, भ्यःनद्िःम. सू. पाटः २. ण्वि यृगख.ग.ध.,श्वु 
या" स. पाठः, ध 

; 
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कामं छप्णमारोहधांशेत् ॥ ७ ॥ 

काममित्यभ्युपगतेौ । ष्णमपि कामं ऊ्याद्, आरोहः 
ककुत् शरीरोच्छरायो वा तद्रेत ॥ ७ ॥ 

नरीहियवमतीभिरद्धिरभिपिश्ति शिरस्तोऽध्या- 
भसदः ॥ ८ ॥ 

तमेवंभूतं पुद्वं शिरस्तोऽधि शिरस्त आरभ्य जआभ- 
सद्; भसदिति पुच्छपरदेशामिधानं युद्याभिधानमियन्ये आ 

तस्मादभिपिश्वति ॥ < ॥ 

रुद्राय महादेवाय जुष्टो वधेस्वेति ॥ ९॥ 
एव मन्नेः । ततस्तं शरूखेनाङ्धयित्वोत्छजति याव् 

(सं?) प्र्नदद् भवति । अन्ये तु रुद्रायेयादिनोत्छजन्ति तू- 

प्णीमभिपिश्वन्ति । उत्घुजेदियनुक्तमपि गम्यते उत्तरच दर. 
नात् शृष्ान्यमुत्सृजति नालुतमृषटः स्यादिःति ॥ ९ ॥ 

तं पन्नदतं वृपीभूतं वा यज्ञियस्यां दिद्यसन्द- 
शने भरामादूष्यैमधैरात्राहुदित इलेके वैं चरित्रवन्तं 
वराह्मणसुषवेदय सपखाशगमार्गसाखां भूपं निखाय न- 

तत्यौ कुशारजजू वा रदाने अन्यतरया यूपं परि्वीयान्य- 
तरयार्धरिरसि पशं बद्ध्वा भूपे रशनायां वा नियुनक्ति 
यस्मे नमस्तस्मै तां जटं नियुनज्मीति ॥ १०॥ 

तं शरुगव पन्नदतं प्रन्नः पतिता दन्ता यस्य त्तम्। . 

“यदृ तै पलोदन्ताः पयन्तेऽथ स मेष्यो भवतीःति चादयणम्। 

१ भ्ावि' ग, पाठ. 
८५ 
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पशुकल्योक्तं ् ोक्षणादिषदार्थजातमविक्रतं कर्ैन्यम्॥ 

विशेषान् वक्ष्यासः ॥ १२ ॥ , 
अच्र ये त॒ विशोपास्तान् वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ 

पान्या पलारोन वा वपां जुहयादिति विज्ञा- 
यते ॥ ९३ ॥ 

पात्या मृन्मय्या पखाज्ञेन पर्णेन वा यक्तीयस्य दक्षस्य 

वपां जुहुयादिति बाह्यणं भवति ॥ १३ ॥ 
हराय कृपाय दार्घाय गवाय भवाय महादे- 

वायोम्राय पशुपतये रदाय शङ्करयेशानायाशनये स्वाः 
देति ॥ १४ ॥ 

~ हरयेत्यादिभिः स्वाहाकारान्तो दादेशाभिरदेवनामभि- 
यक्त एको मनः वपाया अव्रदानानां स्थालयपाकस्य च भ- 
वति ॥ १४ ॥ 

पडभिर्वोत्तरिः ॥ १५॥ 
अस्मिन्नेव वा पाठे उक्तैः पड्मिरुय्ायेत्यादिभिजहु- 

यात् ॥ १५ ॥ 

रुद्धाय स्वहेत्ति वा ॥ १६ ॥ 

~ अर्यं वा होममन्त्रः ॥- १६ ॥ 

चतष्छषु चतदु ङशसूनाघु चतख्पु दि 
वदि हरे्यास्ते रुदर! पूर्वस्यां दिल्ि सेनास्ताभ्य एतं 

नमस्ते अस्तु मा भा हिंसीरिति ॥ ९७ ॥ 
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प्रधानहोमानन्तरं खितः भाक् चतसूपु दिक्च च- 
तस्ृपु चतसृषु करस्ना । वीप्तावचनात् अतिदिदां चतसः । 

इुशसुनाः खानां पुष्पमय्यः तासु वजि दरेत। तत्न पूवैस्यां 
दिशि मन्त्रः -- यास्ते रुद्र ¦ पूर्मस्यां दिक्चीति 1 एवं सवी 

दिश्चु बि हरेदित्यनुपद्धः ॥ १७ ॥ 

परतिचिकं स्वादेशनम् ॥ ९८ ६ 

तस्यास्तस्य दिको नाम स्वदेषटच्यस् । सास्ते सदर 
दक्षिणस्यां दिशिं मरतीच्यां दिरि उदीच्यां दिशि इति १८॥ 

चतुभिः सूकतैश्वतस्नो दिश उपतिष्ठेत कदद्वाय 
इमा रुद्राय आते पितः इसा रुद्राय स्थिरधन्वन 

इति ॥ १२ ॥ 
द्त्वा वि कटुद्रायेत्यादिभिश्ववभिः सूक्ैतसरो 

दिश उपतिष्ठत ! ययासख्यभित्येके । प्रतिदिन्तं चठुर्मिरिति 
वये चतुभिरिति वचनात्, सूक्तग्रहणात् । चत्वयेतवं हि निर्दि- 
शनि सूक्तानि च तानि सूक्तं सूक्तादौ दीने पाद इति वच- 
नात्.() । तस्माचठु्भिः सूक्तैः भतिदिकाखुपरथंश्नि कतै- 

व्यम् २९॥ 
स्रुद्रयक्तेपु दिराघुपस्थानम् ॥ २० ॥ 

अन्येष्वपि सर्वरुद्रयज्ञेषु आश्वयुजाकमीदिप्येतद् 
दिद्ासुपस्थानं कर्सेव्यस् ॥ २० ॥ 

उपान् फरीकरणां श्च पुच्छं च्म शिरः पादा 
वन्नावजुभहरेत् ॥ २१ ॥ 
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स्थापके ये ठुपाःये च फछीकरणाः ये च पोः 
च्छादयः तस्सर्व॑मग्नावुभह्रेत् ॥ २१ ॥ 

भोगं चम॑णा छर्वतिति शाम्बव्यः ॥ २२॥ 
शाम्बव्यस्त्वाचायों मन्यते भोगे चर्म॑णा कुवीतित्ि 

चर्भेणोऽचुमे न दोप इति ॥ २२ ॥ 

उत्तरतोभेदै्भवीतासु दासन वा शोणितं 
निनयेच्छरसिनीर्घोपिणी्वंचिन्वतीः समदनुतीः सर्पा 
एतद्रोऽनेन वः भीणानीति ॥ २३ ॥ 

अथानेरु्तरतः दर्मवीता दर्भराजयः ऊशसूनाः ऊु- 
शाषुष्पमय्यो वास्तीणां भवन्ति ताञ परशोः शोणितं निनयेत् 
श्वासिनीरित्याद्िना मन्त्रेण ॥ २३ ॥ । 

अथोवङ्ढगदरृलय शासिनीरधोपिणीर्विचिन्वतीः स- 
मश्येतीः सर्पा एतद्वोऽतर तद्धरध्वमिति सर्पेभ्यो यत् 
तत्राख्गरूवध्यं वावच्युतितं भवाति ॥ २४ ॥ 

अथ यास्मिनू दे पश्॒विंशसितः ते प्रत्युदङ्लर 
"आगत्य श्वातिनीर्धोषिणीरित्यादिमन्त्रेण यत्तत्र देशे असृग् 

रक्तम् ऊवध्यमान्त्रं वा अघच्युतितं क्रितं भवति । सपिक्षत्वा- 

न्मन््रिद्भाचच स्यो निवेदयतीति गम्यते ॥ २४ ॥ 
तद्धरन्ते सर्पाः ॥ २५ ॥ 
तदेव निवेदितं सर्पा रन्ते ॥ २५॥ 

अथ देवस्य वैमवसच्यते -- 

सवणि ह वा अस्य नामपेयानि सर्वाः सेनाः 

सर्वौण्युच्छरयणानि ॥ २६ ॥ 

यावत् किञ्िन्नामसेयुक्तं तत्सतैमस्य देवस्य रेपु 
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` तम् ! यावत्यश्च सेनास्ता अप्यस्यैव । सर्वघ्रकाराणे चोच्छरय- 
णानि उच्छ्रयः रेश्वर्याणि तान्यप्यस्यैव ॥ २६॥ 

एवचिद् यजमानं भ्रीणात्ि नास्य व्रवाणं चन 

हिनस्तीति विज्ञायते ॥ २७ ॥ 
य एवै देवं वरिदित्व याजयति स यजमानं पीणा- 

ति चलेन योजयति । यश्चास्यैवेविदो यजमानस्य चुबाण उ- 
पदेष्टा भवति तमपि देवो न हिनस्तीति बाह्यर्णेम् । चनश- 

न्दोऽप्यये । एवं याजयितु्यैजमानस्य च कमो सानघ्प- 
दिष्टम् ॥ २७ ॥ ४ 

नास्य घाक्नीयुनास्य याममादरेयुरनभिमाचुको 

हेष देवः पजा भवति ॥ २८ ॥ 
अस्य पशोः दितीयायं पष्ठी अस्य वा संबन्धि कि- 

ञ्चिदपि न भरादनीयुः (नए)स्य सेबन्धि किल्चिदर्खुपयुक्तमपि- 
प्राममादरेुः । कस्माद्, अनभिमादुको हेय देवः भ्रजा भ- 
वति । अभिपूर्वो मन्यतिर्दिसाकम छान्दस उक(न् १अ्) । न्न 

छोकाभ्ययनिष्टाखर्धतनासः इ्युकान्तयोगे षष्ठीमरतिषेधाद् 
द्वितीया \ प्रजानामादेसको भवति ¦ इतरथा ईिस्यादिस्य 
भवति 1 २८ 1 

` अमात्यानन्ततः भरतियेधयेत् ॥ २९ 1 
अमात्यान्. पुत्रादीन् वारान् अस्य कर्भणोऽन्ततः 

समीपे भरतिपेधयेत् यथा सर्मापे नागच्छयुः तथा कुयौत्. ॥ 

१, प्तेााएक, र. च्वायोया ङूपार. ३. च्ष्टाःग, 

छ, पाठः. ४. श्ण भवति।च' ख. ङ. पाठ. ५. ्तीति॥' इ. पाठः 

(0 



दशमः खण्डः] भनाविरोपेतम् । २१५ 

नियोगात् त प्राश्नीयात् स्वस्त्ययन इति॥ २० ॥ 

यसत्वेतस्मिन् कर्मणि नियुज्यते स भादनीयादेव य. 
` .स्माद्स्यासौ खस्त्ययनः सखस्तिप्रातेः साधनभूतः ॥ ३० ॥ 

सथास्य कर्मणः प्ररोता -- 

, स एष ूरुगवो धन्यो छोक्यः पुष्यः पश्य 
आयुष्यो यदास्यः ॥ ३१ ॥ ५ 

धन्यः धनप्रातिनिमित्तभूतः । धान्य इति च पठन्ति 

तदा धान्य्परातिर्निमित्तमूतः 1 एवशुत्तरत्रापि सवत्र । तस्थ नि- 
मित्त इयधिकारे "गोद्यचो -- इत्ति यतप्रययं सयोगोत्पात- 
ज्यतिरेकेणापि निमित्तमात्रे भयुज्ञते ॥ ३१ ॥ 

यसदधिवं मुशलः शूढगवः) तस्मत् -- ' 

-- इष्ान्यसुमृजेन्नायुत्सृष्टः स्यात् ॥ ३२ ॥ 
सर्वथा सकृदुत्खटञ्य शत्युक्तं मवति ॥ ३२ ॥ 

न हापश्ुभैवतीति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ 
एवमेतत् कम॑ कुषन् अपशन ह भवति पशुमानेव 

मवततीति बाह्यणं भवति ॥ ३३ ॥ 
~ + शन्ताति जपन् गृहानियात् ॥ ३९ ॥ । 

समाप्ते कर्मणि गृहानागच्छन् रन्तातीयं शं न इ- 
` न््रा्नी इति सूक्तं जपन् आगच्छेत् ॥ ३९ ॥ 

ˆ पश्चूनासुपताप पतमेव देवं मध्ये गोष्ठस्य यजेत॥ 

१. श्वीयःपल.ग. पाठः, २, न् नापु प. षाठः. 
३, षवेदागः ड. पाठः, 

५ 



२१६ जाश्रायनगृसू्म् (अुभोऽध्यायः + 

पशूनां गवादीनाञुपतापे रोगे उत्पन्ने एतमेष देवै रुं 

गोषठेस्य मध्ये यजेत ॥ २५ ॥ 
स्थाखीपाकं सर्वहुतम् ॥ ३६ ॥ 
जुद्धयादिति रोपः ! शरूटगवस्य स्थाने स्थारीपाकः 

स च सवैहुतो भवति । मन्त पूर्वोक्तं एव ॥ ३९ ॥ 

-वर्हिराज्यं चायुषहस धूमतो भाव आनयेत् ॥ 
~ बर्हिसदीन्युपुक्तानि असावनुपरहय यतो धूमस्ततो 

माव आनयत् । दितीयथं श्रथमा, गा आनयेत् यथेना 

धूमः प्राभ्रुयात् 1 ३७ 1 
तत\-- 

शन्तातीयं ` जपन् पशूनां मध्याियान्मध्यमि- ` 
यात् ॥ ३८ ॥ । 

पशूनां मध्यं भ्रविरोत. | दिरुक्तिरध्यायपरिसमाति- 

छता ॥ ३८ ॥ । 
नमः शोनकाय नमः दोनकाय ॥ ३९ ॥ 

इति हरदसाचा्यमिश्रविरचितायामाध्वलायनगृदाृत्तौ 
मनाविलाया चतुथध्ययि दञ्चमः खण्डः । 

चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः 1 

[षि 

येन भणीतग्धषिणा सूं स्वाचार्यसंमतम् 1 
तमाश्रलायनं बन्दे वियानयाः दिरोच्यम््॥ 

समाप्तोऽयं अन्धः | 

छनं भपप्त् ॥ . 

१. ष्टम ख,ग. द, पाठः. \ 
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